
KUPNÍ SMLOUVA 

uzavřená dle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“) 

1. Smluvní strany 

Objednatel: Zelený dům pohody, příspěvková organizace 
adresa: P. Jilemnického 2923/1, 695 01 Hodonín 
oprávněná osoba: Mgr. Petrem Srncem – ředitelem organizace 
IČ: 46937170 
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. úč. 15036671/0100 
(dále jen objednatel) 
 
Dodavatel: AUTO IN s. r. o. 
adresa: Poděbradská 292, 530 09 Pardubice, odštěpný závod AUTO IN s. r. o., 

Kutnohorská 217/3, 500 04 Hradec Králové 4 
oprávněná osoba: Ing. Marek Šimík - jednatel 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Marek Šimík, tel. 469 775 075, e-mail: simikm@autoin.cz 
zástupce pro věci technické: Tomáš Kouba, tel. 777 292 202, e-mail: koubat@autoin.cz 
  Jan Puchr, tel. 725 153 544, e-mail: puchrj@autoin.cz 
IČ:  25298828 
DIČ: CZ25298828 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 1206089359/0800 
Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13920. 
(dále jen dodavatel) 

2. Předmět plnění 

2.1.  Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele dodávku 1 ks nového dopravního automobilu dle specifikace 
objednatele v Zadávací dokumentaci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. 

2.2.  K dodávanému automobilu budou doloženy návody k obsluze v českém jazyce a prohlášení o shodě. 

2.3. Rozsah a kvalita předmětu plnění je dána příslušnými normami a předpisy platnými v době realizace této 
smlouvy vč. příloh. 

2.4.  Objednatel se zavazuje včas a řádně dodaný předmět plnění v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za 
něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy. 

2.5.  Dodavatel provede předmět plnění svým jménem a na svou odpovědnost. 

3. Termín plnění, místo předání 

3.1. Místem plnění je sídlo objednatele, místem realizace je P. Jilemnického 2923/1, 695 01 Hodonín. 

3.2. Závazné objednání dodávky proběhne na základě podpisu této kupní smlouvy. Termín dodání vozidla je do 
4 týdnů od podpisu Kupní smlouvy oběma stranami. Termín dodání kompletní dodávky (tj. zimních 
kompletních kol) je do 31.8.2019 s možností dřívějšího plnění. Předání dodávky bude potvrzeno 
podepsáním předávacího protokolu dodávek a podepsáno zástupcem objednatele. 

3.3. Za nesplnění předání předmětu plnění v termínu stanoveném v bodě 3.2. smlouvy, je dodavatel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení. 

4. Kupní cena 

4.1. Kupní cena je sjednaná, jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě 
v odst. 4.2. a jsou v ní zahrnuty veškeré dodávky a s tím související výkony ve smyslu této smlouvy. 

 
1ks devítimístného automobilu 

 Ford Tourneo Custom Titanium L2  2,0 EcoBlue 125kW, VIN: WF03XXTTG3JG09706 

Cena  bez DPH                                                                       742 900,00 Kč 

DPH 21%:                                                     156 009,00 Kč 

Cena celkem vč. DPH :                   898 909,00 Kč 



4.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná kupní cena může být změněna za následujících podmínek: 

při změně právních předpisů určujících sazby DPH. 

Všechny tyto změny budou sepsány dodavatelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem bude 
uzavřen „Dodatek ke kupní smlouvě“. 

5. Financování 

5.1. Kupní cena uvedená v odst. 4.1. bude objednatelem proplacena na základě faktury (daňového dokladu) 
doložené soupisem dodávek, vystavené dodavatelem na základě oboustranně podepsaného předávacího 
protokolu (dodacího listu). Úhrada faktury bude provedena v české měně. 

5.2. Dodavatel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané 
zvýšení ceny v závislosti na čase realizace smlouvy, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré 
ztížené podmínky, které lze při realizaci smlouvy očekávat. 

5.3. Dodavatel si do stanovené kupní ceny zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této kupní smlouvy. 

5.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž 
dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. 

5.5. Při prodlení objednatele se zaplacením faktur zaplatí dodavateli úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za 
každý den prodlení. 

5.6. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude pokuta vyúčtována vždy po 
30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude pokuta účtována podle skutečné délky prodlení. 
Splatnost výše uvedených sankcí (úroků z prodlení a smluvních pokut) se stanoví v délce 30 dnů od doručení 
dokladu povinné smluvní straně. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně plnění, 
kterou je objednatel povinen uhradit. 

5.8. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu 
příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn ji vrátit 
ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy na plnění. 

6. Ostatní podmínky smlouvy 

6.1. Vlastnické právo přechází z dodavatele na objednatele dnem úplného zaplacení dohodnuté kupní ceny. 

6.2. Tato smlouva se řídí českým právem a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno. 

6.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporu má přednost před podmínkami smlouvy případně před 
obchodními podmínkami, Zadávací dokumentace a její přílohy, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

7. Záruky 

7.1. Dodavatel odpovídá za vady předmětu plnění. 

7.2. Záruční doba začíná běžet dnem prvního předání a zaškolení obsluhy Kupujícího a podepsání předávacího 
protokolu oběma stranami. Zákonná záruční doba činí 24 měsíců. Předmět plnění má prodlouženou záruku 
na 5 let nebo do ujetí 200 000km (podle toho, co nastane dříve), která se řídí všeobecnými podmínkami 
FordProtect, které jsou Přílohou č. 2 této smlouvy. 

7.3. Objednatel a Dodavatel si sjednávají možnost řešit reklamaci u autorizovaného servisu Ford, kterého si zvolí  
       objednatel. 
       V případě, že zvolený autorizovaný servis Ford odmítne reklamaci řešit, může se objednatel obrátit přímo na  
       dodavatele na kontaktech uvedených níže. Reklamace vad vzniklých v záruční době nahlásí objednatel u  
       zvoleného autorizovaného servisu Ford nebo u dodavatele vhodným způsobem odpovídajícím závažnosti vady  
       (telefonicky, mailem, faxem). Volba informování dodavatele o vzniku vady je na uvážení objednatele, přičemž  
       objednatel v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.  

Kontaktní údaje dodavatele: AUTO IN, s.r.o., Kutnohorská 217/3, 500 04 Hradec Králové  
Mobilní telefon:  + 420 724 292 207 
E - mail:  Fordservis.HK@autoin.cz 

mailto:Fordservis.HK@autoin.cz


8. Závěrečná ustanovení 

8.1. Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o 
finanční kontrole. 

8.2. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci 
oprávněnými k zastupování stran. 

8.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

8.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

8.5. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského 
zákoníku. 

8.6 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro 
dodavatele. 

8.7 Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran. 

8.8 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

8.9 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že dodavatel výslovně 
souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

9. Přílohy 

 
Příloha č. 1 – Technická specifikace z nabídky dodavatele 

Příloha č. 2 – FordProtect podmínky 

V Hodoníně dne                    V Hradci Králové dne  

 

______________________________       ____________________________ 
                  za objednatele                                                                     za dodavatele 
    Mgr. Petr Srnec                Ing. Marek Šimík 
    ředitel organizace             jednatel společnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 – Technická specifikace z nabídky dodavatele 

 

 
Ford Tourneo Custom Titanium L2 2,0 EcoBlue 125kW – 9 míst 

 

značka: Ford převodovka: 6st. manuální objednávka: K0509 

typ: Tourneo Custom M1 pohon: přední VIN: WF03XXTTG3JG09706 

model: L2 1 017mm za 3.řadou barva: 
STRIBRNA 
DIFFUSED 

serv. interval: 20000 km/12 mes 

karoserie: TOURNEO Titanium čalounění: 
Látka Inroad 
Emboss/Marl 

  

motor: 2,0 EcoBlue/125 kW/170 k/405 Nm 

 
Standardní výbava – obsahuje zvýrazněné požadované prvky zadavatelem: 
 
• Audio sada 22 - SYNC 3 s hlasovým ovládáním, rádio FM/AM, 8" dotykový displej, Bluetooth, 2x 
USB, 
   Android Auto™ / CarPlay, automatické nouzové volání Emergency Assist, AppLink, 
• 10 reproduktorů, 
• Ovládání rádia na volantu, 
• Elektronický stabilizační systém ESP - vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, 
  asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly, automatických varovných světel při nouzovém brzdění a 
  systému ochrany proti bočnímu větru, 
• Čelní airbagy řidiče a spolujezdce, boční a stropní airbagy vpředu, 
• Boční posuvné dveře na obou stranách, 
• Zadní výklopné dveře, prosklené se stěračem a ostřikovačem, 
• Nástupní schůdky u posuvných dveří, 
• Maska chladiče s 5 žebry v chromovém designu, 
• Lakovaný přední a zadní nárazník, 
• Boční ochraná lišta a madla dveří lakované, 
• Vnější zpětná zrcátka lakovaná, 
• Výklopná okna v druhé řadě, 
• Pevná okna v třetí řadě, 

• Zadní tónovaná skla Privacy, od druhé řady, 
• Lapače nečistot vpředu, 
• Lapače nečistot vzadu, 
• Vnitřní kryty podběhů vpředu i vzadu, 
• Kola z lehkých slitin 7x17 stříbrná - s pojistnými maticemi, pneumatiky 235/55 R17 BSW, ocelová 
   minirezerva; pro L2 s automatickou převodovkou dojezdová sada místo ocelové minirezervy, pro Titanium 
310, 
• Monitoring tlaku v pneumatikách, 
• Palubní počítač, 
• Volant výškově a podélně nastavitelný, kožený, 
• Tempomat, 
• Přední a zadní parkovací senzory, 
• Elektrické ovládání oken vpředu, 
• 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru, 
• Sluneční clony vzadu, 
• Uzamykatelná přihrádka před spolujezdcem, 
• Stropní konzole vpředu, 
• 1 baterie, 
• Alternátor 150 A, 
• Podlahová krytina - koberec, 
• Úchytná oka v zavazadlovém prostoru, 
• Interiér Titanium, 
• Emisní norma Euro 6 využívající vstřikování AdBlue® - v závislosti na provozu bude nutné doplňovat 
   provozní kapalinu AdBlue®  i mimo servisní intervaly, 
• Filtr pevných částic výfukových plynů, 
• Palivová nádrž 70 l, 
• Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva, 
• Systém Stop-Start, 
• Halogenové projektorové světlomety - přední mlhové světlomety s funkcí odbočovacích světel, 
• Denní svícení s LED technologií, 
• Paket Viditelnost Plus - elektricky vyhřívané čelní sklo, ukazatel hladiny ostřikovače, automatické 
   světlomety, automatické stěrače s dešťovým senzorem, 
• Elektricky vyhřívaná, ovládaná a automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka, 
• Tři samostatná sedadla v druhé řadě, Isofix na vnějších sedadlech, 
• Tři samostatná sedadla v třetí řadě, Isofix na vnějších sedadlech, 
• Elektrické přídavné topení vpředu, 
• Klimatizace vpředu, manuální, 
• Klimatizace a topení, v zadní části vozu, 
• Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálního zamykání, 
• Obvodový alarm, 



• Prodloužená záruka FORD PROTECT - 5 let /200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve), 
• Úchyty pro střešní nosiče 
• Stříbrná difuzní - metalický lak speciální                                                     
• Tažné zařízení, pevné                                                                           
• Zásuvka 230 V / 150 W vpředu                                                                    
• Adaptivní tempomat - včetně výstrahy a indikace bezpečné vzdálenosti a pokročilého nouzového brzdění a  
  detekce chodců, rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a předjíždění a pokročilého nouzového  
  brzdění, 4,2" barevný multifunční displej 
• Audio sada 22 - SYNC 3 s hlasovým ovládáním, rádio FM/AM, 8" dotykový displej,Bluetooth, 2x USB, Android 
  Auto™ / CarPlay, automatické nouzové volání Emergency Assist, AppLink; v kombinaci s adaptivním 
tempomatem  
  (nutno objednat zvlášť) 
• Sada předních sedadel 28 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní              
  opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem, vyhřívání sedadla řidiče a 
  vnějšího sedadla spolujezdce, látkové tmavé potahy 
• Povinná výbava + 8x reflexní vesta            
• Sada kompletních zimních kol 235/55 R17 vč. TPM 
• Gumové koberce pro 1., 2. a 3. řadu sedadel       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 2 – Všeobecné podmínky prodloužené záruky FordProtect 5let/200 000km, podle toho, co nastane 
dříve 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


