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K U P N Í  S M L O U V A   
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

VS-17773-2/ČJ-2018-800050-VERZAK 

Smluvní strany 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA 

Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 

 za stát právně jedná:  

pov. říz. JUDr. Jaroslav Vlk, ředitel odboru logistiky generálního ředitelství  Vězeňské služby 

ČR, na zýkladě pověření č.j.: VS-52535-9/ČJ-2016-800020-PP ze dne 1. září 2016 

IČO: 00212423 

DIČ: není plátcem DPH 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx     

 

(dále jen „kupující“) na straně jedné 
 

a 

 

2. Přerost a Švorc – auto, s.r.o.  

se sídlem Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 35976 

zastoupená: Liborem Přerostem, jednatelem 

IČO: 63073188 

DIČ: CZ63073188 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen „prodávající“) na straně druhé 
 

uzavřely na základě podkladů uvedených čl. I. tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“) 

 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy o dodávce zboží, a to s cílem 

vymezit základní a obecné podmínky jejich obchodního styku, včetně vymezení jejich 

základních práv a povinností vyplývajících z tohoto závazkového vztahu. 

 

2. Smlouva o dodávce zboží je uzavírána s ohledem na záměr prodávajícího směřující  

k prodeji zboží a záměr kupujícího koupit předmětné zboží. 

 

3. Podklady pro uzavření této Smlouvy: 

 Výzva k podání nabídek č. j.:VS-17773-1/ČJ-2018-800050-VERZAK ze dne: 

 15. 1. 2019. 

 Nabídka prodávajícího ze dne: 30. 01. 2019. 
 

4.  K jednání o věcech spojených s realizací předmětu této Smlouvy jsou oprávněni: 
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za kupujícího včetně protokolárního převzetí zboží: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel. 

xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

za prodávajícího: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem Smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 1 ks osobního 

vozidla s pohonem 4x4, kategorie vyšší střední třídy M1, (dále jen „vozidlo“ nebo „zboží“), 

(Škoda Superb Style 2,0 TSI 200 kW 7°AP 4x4) za podmínek dále stanovených, v provedení 

dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást, a 

umožnit kupujícímu nabýt k vozidlu vlastnické právo. 

 

2. Předmětem Smlouvy je zároveň závazek kupujícího vozidlo převzít a zaplatit za něj 

dohodnutou kupní cenu. 

 

3. Součástí dodávky vozidla podle čl. II odst. 1 této Smlouvy je provozní dokumentace  

a veškeré doklady v českém jazyce umožňující řádné používání vozidla, a to návod k obsluze.  

 

 

III. 

Dodací podmínky 

 

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu vozidlo v souladu se specifikací uvedenou 

v příloze č. 1 této smlouvy nejpozději do 90 dnů od data účinnosti smlouvy.  

 

2. Místem dodání vozidla je sídlo prodávajícího nebo provozovna (pobočka) 

prodávajícího dle identifikace v této smlouvě, popř. dle dohody smluvních stran.  

                                

3.  Prodávající se zavazuje nejpozději 3 pracovní dny předem oznámit osobám 

oprávněným k protokolárnímu převzetí vozidla dle čl. I. odst. 4. této Smlouvy přesný čas 

odevzdání vozidla. 

 

4.  Prodávající splní svůj závazek dodat objednané vozidlo v okamžiku, kdy jej řádně a 

včas předá kupujícímu v místě nebo způsobem určeným v této Smlouvě nebo kdy umožní 

kupujícímu ve sjednaném termínu dodání disponovat s vozidlem. 

 

5.  Kupující je povinen objednané vozidlo ve sjednaném termínu a místě převzít nebo 

zajistit jeho převzetí. V případě prodlení kupujícího s převzetím vozidla je kupující povinen 

uhradit náklady na opakované předávání vozidla. Ustanovení § 2093 občanského zákoníku 

se dohodou stran vylučuje. 

 

6. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že vozidlo bude předáno na základě fyzické 

přejímky uskutečněné mezi oprávněnými pracovníky prodávajícího a oprávněnými osobami 

za kupujícího dle čl. I. odst. 4. této Smlouvy, přičemž výsledek fyzické přejímky vozidla musí 

být vyznačen v předávacím protokolu, který podepíší obě smluvní strany. Kupující není 

povinen převzít vozidlo, které nevykazuje kvalitu a technické provedení stanovené v příloze 

č. 1 této smlouvy, nebo nejsou-li předány všechny požadované dokumenty uvedené v čl. II. 
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odst. 3. této Smlouvy. Pokud kupující odmítne vozidlo převzít, uvede tuto skutečnost včetně 

důvodů do předávacího protokolu a obě smluvní strany sjednají nový termín pro předání 

vozidla. Ujednání o maximální dodací lhůtě dle čl. III. odst. 1. této Smlouvy není oprávněným 

odmítnutím převzít vozidlo dotčeno. 

 

 

IV. 

Kupní cena a platební podmínky 

 

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět smlouvy kupní cenu, která 

činí:  

 

Osobní vozidlo 

s pohonem 4x4 

vyšší střední třídy 

Cena bez DPH Sazba a výše DPH Cena včetně DPH 

1 ks 

890 000,-Kč, 

slovy: 

osmsetdevadesáttisíc 

(21%) 186 900,-Kč, 

slovy: 

jednostoosmdesát 

šesttisícdevětset 

1 076 900,-Kč, 

slovy: jedenmilion 

sedmdesátšesttisíc 

devětset 

 

 

Tato cena, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího, je cenou nejvýše přípustnou 

a nepřekročitelnou. Upraví-li před dodáním předmětu smlouvy obecně závazný předpis výši 

DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní 

úpravou a kupní cena bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma 

smluvními stranami. 

 

2. Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury prodávajícího, která musí mít 

náležitosti daňového dokladu dle § 11 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (pokud je prodávající plátcem DPH). 

Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí vozidla podepsaný oběma smluvními 

stranami. 

 

3. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení kupujícímu. Pokud faktura neobsahuje 

všechny náležitosti a přílohy stanovené v čl. IV. odst. 2. této Smlouvy a požadované právními 

předpisy nebo je věcně nesprávná, má kupující právo fakturu vrátit prodávajícímu k opravě 

a doplnění až do lhůty její splatnosti. Lhůta k proplacení faktury (úhradě kupní ceny) počíná 

běžet teprve po převzetí řádně opravené a doplněné faktury kupujícím.  

 

4. Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání částky odpovídající kupní ceně z účtu 

kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 

  

5.  Kupující neposkytuje na zaplacení kupní ceny zálohy a ani jedna smluvní strana 

neposkytne druhé smluvní straně závdavek. 
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V. 

 Vady zboží a záruka za jakost 

1. Nemá-li vozidlo vlastnosti stanovené touto smlouvou a ust. § 2095, § 2096 a § 2097 

občanského zákoníku, má vady. Za vady se považuje i dodání jiného vozidla, než určuje 

smlouva. Vadou vozidla jsou rovněž vady v dokladech, nutných k jeho užívání. 

 

2. Prodávající prohlašuje, že na vozidle neváznou práva třetí osoby. 

 

3. Prodávající se zaručuje, že vozidlo bude v záruční době plně způsobilé pro použití 

k účelu stanovenému v této smlouvě, a není-li účel v této smlouvě stanoven, k účelu 

obvyklému a dále, že si vozidlo zachová vlastnosti stanovené touto smlouvou  

a ustanoveními § 2095 a 2096 občanského zákoníku (záruka za jakost). Záruční doba je 

sjednána v trvání za jakost po dobu 36 měsíců od dodání vozidla kupujícímu bez ohledu na 

počet ujetých kilometrů, 84 měsíců na prorezavění karoserie a 36 měsíců na lak karoserie. 

Záruční doba běží ode dne převzetí zboží dle protokolu podepsaného oběma smluvními 

stranami. Zárukou za jakost nejsou dotčena práva a povinnosti z vadného plnění plynoucí ze 

zákona.  

 

4. Užití § 2103, § 2104 a § 2111 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje. Zjevné  

a skryté vady lze uplatňovat kdykoliv po celou dobu záruční doby. 

 

5. V případě, že kupující v záruční době uplatní zjištěné vady vozidla, je prodávající 

povinen odstranit vady vozidla nejpozději do 30 dnů od doručení písemné reklamace a kdy 

mu kupující umožnil prohlédnutí vozidla za účelem posouzení oprávněnosti reklamace, pokud 

vzhledem k povaze vady písemně nedohodl s kupujícím jinou lhůtu pro odstranění. 

Prodávající nese veškeré náklady spojené s odstraňováním vad, a to včetně nákladů spojených 

s přepravou vozidla. 

 

6. Vady vozidla uplatňuje kupující na adrese sídla prodávajícího dle identifikace v této 

smlouvě nebo e-mailem na xxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

7. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, prodávající potvrdí kontaktní osobě dle  

čl. I. odst. 4. této Smlouvy e-mailem, kdy kupující právo uplatnil, jakož i provedení opravy  

a dobu jejího trvání, případně skutečnost, že opravu vozidla neprovedl.  

 

 

VI. 

Nabytí vlastnického práva, nebezpečí škody na zboží 

 

 Vlastnictví k prodávanému zboží přechází na kupujícího ke dni podepsání protokolu 

o předání a převzetí zboží oběma smluvními stranami. Ve stejném okamžiku přechází  

na kupujícího nebezpečí škody na zboží. 
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VII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

1.  Smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny zaplatí prodávající kupujícímu za každý 

započatý den prodlení s dodáním zboží včetně všech součástí a dokladů po lhůtě uvedené v čl. 

III. odst. 1. této Smlouvy.  

 

2. Smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny reklamovaného vozidla zaplatí prodávající 

kupujícímu za každý započatý den prodlení s odstraněním vad zboží po lhůtě uvedené v čl. V. 

odst. 5. této Smlouvy.  

 

3.  Úhradou smluvních pokut výše uvedených není dotčeno právo na náhradu újmy 

způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

 

4.  V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn  

po něm požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým 

se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 

likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 

upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických 

osob. 

 

5. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, 

platí obdobně ustanovení čl. IV. této Smlouvy. 

 

 

VIII. 

Ukončení smlouvy 

 

1.  Smluvní strany se dohodly, že smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo 

odstoupením od smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy smluvní strany sjednávají zejména, 

ale nejen: 

- na straně prodávajícího: 

o prodlení s dodáním zboží delší než 30 dnů, 

o prodlení s odstraněním vady zboží delší než 30 dnů. 

- na straně kupujícího: 

o prodlení s úhradou daňového dokladu delší než 30 dnů. 

 

2.  Kupující může mj. odstoupit od smlouvy, jestliže vůči prodávajícímu bylo zahájeno 

insolvenční řízení a insolvenční soud nerozhodne o insolvenčním návrhu na prodávajícího  

do 3 měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení, insolvenční soud vydá rozhodnutí  

o úpadku prodávajícího ve smyslu § 136 insolvenčního zákona, insolvenční soud zamítne 

insolvenční návrh pro nedostatek majetku prodávajícího, insolvenční soud prohlásí konkurz 

na majetek prodávajícího nebo pokud prodávajícího vstoupil do likvidace. 
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IX. 

Zvláštní ustanovení 

 

1. Prodávající si je vědom zákonné povinnosti kupujícího uveřejnit na svém profilu tuto 

smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny  

za plnění této smlouvy. Prodávající zároveň v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,  

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

smluv (zákon o registru smluv), zveřejní smlouvu, včetně všech dodatků, v Registru smluv. 

 

2. Prodávající je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 

služeb z veřejných výdajů. 

3. Prodávající výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností  

ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku.  

 

2.  Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují 

použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

 

3. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 

této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto 

bodě nedopustila. 

 

4. Pokud není stanoveno jinak, smluvní strany se dohodly, že veškerá právní jednání 

činěná podle této Smlouvy, mohou být doručována e-mailem. Elektronická zpráva  

se považuje za doručenou v okamžiku, kdy se odesílatel dozvěděl, že ji příjemce přečetl nebo 

smazal bez čtení. Pokud se odesílatel do 72 hodin od odeslání nedozví, zda byla zpráva 

přečtena, odešle ji příjemci prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.  

 

5. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují neprodleně dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

hospodářskému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

   

6.  Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po dvou vyhotoveních. Jsou-li  ve smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 
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7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými dodatky, 

číslovanými ve vzestupné řadě a podepsanými oběma smluvními stranami případně jimi 

určenými zástupci, toto se nevztahuje na změnu osob uvedených v čl. I. odst. 4. této Smlouvy. 

Změna těchto osob je účinná vůči druhé smluvní straně doručením písemného oznámení 

takové změny. 

 

8. Smluvní strany se dohodly, že kupující může započíst jakoukoli svoji pohledávku  

za prodávajícím oproti pohledávce prodávajícího za kupujícím vzniklou na základě této 

smlouvy. 

 

9.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

 

 

Seznam příloh:  
č. 1 – Technická specifikace zboží 

                    

 

 

V Praze dne 7. 3. 2019    V Praze dne 11. 3. 2019 

 

 

 

Za prodávajícího:                           Za kupujícího: 

Libor Přerost                                                                      pov. říz. Ing. Jaroslav Vlk 

Jednatel             ředitel odboru logistiky  
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Příloha č. 1  Technická specifikace - požadavky zadavatele na osobní vozidlo vyšší   
          střední třídy s pohonem 4x4, kategorie M1 

             

Osobní vozidlo s pohonem 4x4 Poznámka 

Motor  

Zdvihový objem do 2000 cm
3
 

Výkon min.  195 kW  

Palivo  benzin 

Max. spotřeba kombinovaná 9,0 litrů  

Objem palivové nádrže min.  65 litrů 

Emisní norma  EURO 6 

Převodovka automatická minimálně  min. 6°  

Rozvor minimální 2800 mm 

Podvozek      

Elektronicky stabilizační systém ESP, adaptivní nastavení podvozku (min. tlumiče)  

Karoserie  

Sedan 5 místný, nárazníky v barvě karoserie, barva černá metalická  

Vnější zpětná zrcátka s pamětí nastavení, elektricky vyhřívaná, nastavitelná s aut. 
zatmavením při oslnění zezadu  

Zadní skupinové svítilny s LED diodami   

Přídavná ochrana pohonné jednotky a podvozku proti kamenům  

Okna  

Zadní boční okna a zadní okno max. propustnost světla 5%,přední okno a přední boční okna 
propustnost světla 70%, přední a zadní okno elektricky vyhřívané  

Kola  

Disky z lehké slitiny 8Jx18“, leštěná antracitová, rezervní kolo dle homologace  

4 x letní pneumatiky, 4 x zimní pneumatiky včetně disků z lehké slitiny 6,5x17“ (kompletní 2 
sady kol po 4 ks)  

Interier  

Tmavý odstín, kůže  

Sedadla  

s elektrickým vyhříváním předních a zadních sedadel, s el. nastavováním předních sedadel 
(pohyb vpřed a vzad, sklon sedáku a výška sedáku, sklon opěráku, nastavení bederní opěrky), 
u řidiče s pamětí, potahový materiál alcantara s kůží   

Bezpečnostní výbava  

Bezklíčové odemykání, zamykání a startování vozidla, alarm se zálohovou sirénou a 
náklonovým čidlem   

Kůží potažený volant s  ovládáním min. rádia, telefonu, palubního počítače a řazení 
automatické převodovky  

Asistent pro rozpoznávání značek se zobrazením značek na displeji rádia (navigace)   

Navigační systém s dotykovým barevným displejem o velikosti min. 8“, s integrovaným rádiem 
(FM a DAB tuner), s integrovanou handsfree sadou s technologií Bluetooth, s možností 
bezdrátového ovládání ze zadních sedadel prostřednictvím tabletu nebo chytrého telefonu  

Možnost datového připojení navigačního systému samostatnou SIM kartou s datovým 
provozem, instalovanou do navigačního systému (datový provoz pro on-line navigování, pro 
možnost vytvoření interní WIFI sítě)  

Kamera monitorující prostor min. za vozidlem  

Min. mechanicky ovládaná stínící rola pro zadní boční okna a zadní okno  

Aktivní bezpečnostní systém pro udržování vozu v jízdním pruhu  

Aktivní bezpečnostní systém pro sledování „mrtvého úhlu“ za vozidlem  
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Aktivní bezpečnostní systém pro rozpoznání únavy řidiče  

Čelní airbagy pro řidiče a cestujícího vpředu, boční a hlavové airbagy řidiče a cestující vpředu 
a vzadu  

Kolenní airbag min. pro řidiče a pro spolujezdce s deaktivací   

Tříbodové bezpečnostní pásy pro všechna sedadla  

Adaptivní tempomat  

Automatické přepínání dálkových a potkávacích světel nebo automatické odclonění dálkových 
světel pro zamezení oslnění vpředu jedoucích vozidel  

Zásuvka na 230V a USB vzadu  

5 ks reflexních vest  

Zvláštní výstražné zařízení modré barvy doplněné o zvukové zařízení 
v přední části vozu - popis 

Upřesnění 
před 

samotnou 
montáží 

Diodový (LED) kruhový maják s vysoce účinným magnetem certifikovaným pro rychlost 250 
km/hod. 
1) Zvukový zesilovač určený pro skrytou montáž se třemi tóny + Air Horn. Zvukové 
výstražné zařízení je možné aktivovat po sepnutí zvláštního světelného zařízení modré barvy. 
Po aktivaci lze stiskem klaxonu sepnout Air Horn a po sepnutí tlačítka zesilovače je možné 
přes klaxon měnit tóny 
2) Dva kusy reproduktorů instalovaný v masce o minimálním výkonu 140 W. 
Reproduktory musí být instalovány tak, aby konstrukce vozidla nebránila výstupu zvuku 
3) Maják v magnetickém provedení certifikovaný pro maximální rychlost 250 km/hod v 
LED diodové technologii v modrém krytu a svitu, nízké provedení s minimálně osmi vysoce 
svítivými body. Součástí magnetického majáku je přívodní kroucená šňůra zakončena 12 V 
zástrčkou, dále 12V zásuvkou instalovanou na B sloupku u dveří řidiče. Tato zásuvka je 
ovládána malým tlačítkem (hlavní spínač ZVS) umístěným v prostoru před řadicí pákou 
4) Pár modře svítících LED diodových světel instalovány v masce vozidla na povrchu 
vedle registrační značky s minimálně 6 ti LED body nízko profilové provedení do 10 mm. Tato 
světla svítí se zvláštním světelným zařízením modré barvy s možností vypnutí 
5) Pár modře svítících LED diodových světel instalovány na vnitřní hraně pátých dveří 
směrem dozadu s minimálně se třemi vysoce svítivými body, na nastavitelném kloubu. Tato 
světla musí být instalována tak, aby i v případě otevření pátých dveří byla světla stále viditelná 
směrem dozadu. Svítí společně s hlavní signalizací s možností samostatného vypnutí 
(nezávisle na předních světlech v masce vozidla) 
6) Jedno modře svítící LED diodové světlo umístěno za čelním sklem vozidla vysoce 
svítí. Svítí společně s hlavní signalizací s možností nezávislého vypnutí. 
 
  

Veškeré dodávané zařízení musí odpovídat EHK č. 65 a minimálně EHK č. 10. 
Součástí nabídky dodání a instalace zvláštního světelného zařízení modré barvy a 
zvukového výstražného zařízení musí být zápis do „velkého technického průkazu“  

Povinná výbava pro vozidla kategorie M1 dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů  
č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění  

Vozidlo splňuje podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích dle zákona č. 
56/2001 Sb., v platném znění.  

 
 
 


