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KUPNÍ SMLOUVA 
O PRODEJI OSOBNÍCH VOZIDEL 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), 

a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o veřejných zakázkách“) mezi níže uvedenými smluvními stranami: 

 
 

Prodávající:    Přerost a Švorc – auto, s.r.o. 

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

sídlem:      Praha 6, Veleslavínská 39, PSČ 162 00 
jednající:      Liborem Přerostem, jednatelem  
IČ / DIČ:      63073188 / CZ63073188 
Bankovní spojení:    
číslo účtu:      

Kontaktní osoba:   Ondřej Loský, specialista výběrových řízení  
Telefon / GSM:   /  
E-mail:      losky@prerost-svorc.cz 

(dále jen „prodávající“)  

a 

Kupující: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, 
příspěvková organizace 

instituce zapsaná v registru ekonomických subjektů vedeném Českým statistickým úřadem 

sídlem:      České Budějovice, Boženy Němcové 1931/6, PSČ 370 01 
jednající:      MUDr. Markem Slabým, MBA, ředitelem 
IČ / DIČ:     48199931 / neplátce 

Kontaktní osoba:  Ing. Miroslav Beneš, náměstek provozně technický 
Telefon / GSM / Fax:    
E-mail:      benesm@zzsjck.cz    

(dále jen „kupující“) 

 

(prodávající a kupující společně dále jen „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „smluvní 
strana“) 

 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Kupující dne 05.05.2016 v souladu s ust. § 56 zákona o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, zahájil otevřené zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem 
„Dodávka vozidel pro ZZS JčK“, (dále jen „zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“). 

2. Nabídka prodávajícího byla kupujícím po provedeném zadávacím řízení vyhodnocena 
jako nejvhodnější pro plnění předmětu veřejné zakázky, část plnění C „Vůz RV systém – 4 
ks“. Smluvní strany tak za níže uvedených podmínek uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen 
„smlouva“). 
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II. 
ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY, ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 

1. Účelem této smlouvy je stanovení obsahových požadavků, postupů, obchodních 
podmínek a dalších smluvních ujednání, na jejichž základě dojde k realizaci dodávky 4 kusů 
osobních motorových vozidel po dobu účinnosti této smlouvy. 

2. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu a převést na něj 
vlastnické právo ke 4 kusům nových osobních vozidel zn. Škoda, homologovaným a 
technicky způsobilého typu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích, a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, s technickými parametry a výbavou dle požadavků kupujícího (dále jen 
„předmět koupě“). Předmět koupě je přesně vyspecifikován v příloze č. 1 smlouvy. 

2. Obě strany se dohodly, že předmět koupě může být dodán postupným plněním do místa 
plnění, uvedeného v čl. IV odst. 2 této smlouvy, nejpozději však do termínu, uvedeného v čl. 
IV., odst. 1 této smlouvy. 

3. Kupující je povinen za předmět koupě a včas zaplatit kupní cenu sjednanou v této 
smlouvě. 

 

III. 
KUPNÍ CENA 

1. Kupní cena za 1 kus osobního nového osobního vozidla Škoda Karoq Ambition 2,0 TDI 
110 kW 7°AP 4x4 činí: 

    bez DPH      1 157 000,00- Kč    
    výše DPH 21%  242 970,00- Kč  
    včetně DPH     1 399 970,00- Kč 

(přesná specifikace vozidla – viz příloha č. 1 této smlouvy) 

2. Kupní cena celkem za celý předmět plnění, tj. za 4 ks vozidel dle odst. č. 1 tohoto 
článku, a to vč. všech nákladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, jako např. veškeré 
daně, cla, poplatky, doprava do místa plnění apod.: 

    bez DPH     4 628 000,00- Kč    
    výše DPH 21%      971 880,00- Kč  
    včetně DPH    5 599 880,00- Kč 

 (Slovy: pětmilionůpětsetdevadesátdevěttisícosmsetosmdesát korun českých vč. DPH)  

3. Kupní cena za předmět koupě zahrnuje veškeré náklady a rizika, související s plněním 
této smlouvy, jako např. veškeré daně, cla, inflaci české měny, změny kurzů české měny 
vůči zahraničním měnám, poplatky, doprava včetně pojištění do místa plnění, předpokládaný 
vývoj cen vstupních nákladů, apod. 

4. Kupní cena za předmět koupě je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vyjma případu, kdy 
v průběhu plnění této smlouvy dojde k úpravě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a na základě této úpravy dojde ke zvýšení příslušné 
sazby daně z přidané hodnoty, resp. kupní ceny vč. DPH. Rozhodným dnem je den 
uskutečnění zdanitelného plnění. Změna kupní ceny na základě jiných vlivů, zejména jako 
jsou inflace české měny, hodnota kurzu české měny vůči zahraničním měnám, či jiné faktory 
s vlivem na měnový kurz, stabilita měny, cla, apod., není přípustná. 
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IV. 
ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Doba plnění: Prodávající zahájí plnění této smlouvy ihned po řádném uzavření této 
smlouvy, a ukončí plnění této smlouvy nejpozději do 15.12.2019. 

2. Místo plnění: místem plnění této smlouvy je sídlo kupujícího na adrese České 
Budějovice, Boženy Němcové 1931/6, PSČ 370 01. Po vzájemné domluvě obou stran lze 
místo plnění změnit. 

3. Prodávající dodá předmět koupě v dohodnutém termínu, řádně a včas. Případné změny 
v termínech z důvodu podstatných nepředvídatelných překážek (vyšší moc) na straně jedné 
ze smluvních stran budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě.  

 

V. 
PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY 

1. Kupující neposkytne prodávajícímu za předmět koupě jakékoliv zálohové platby. 

2. Kupující uhradí prodávajícímu cenu předmětu koupě bankovním převodem na základě 
daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím. Splatnost daňového dokladu je 30 
dnů po dni jeho doručení kupujícímu. Daňový doklad je prodávající oprávněn vystavit až po 
řádném předání a převzetí předmětu koupě bez vad a nedodělků. 

3. Daňový doklad musí být vystaven v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
jeho přílohou musí být předávací protokol (dodací list), potvrzený kontaktními osobami 
smluvních stran.  

4. Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad je považován za uhrazený dnem odepsání 
fakturované částky z účtu kupujícího. 

5. Úhrada za dodané vozy se provede v české měně (Kč nebo CZK).  

6. V případě, že daňový doklad nebude mít požadované náležitosti, je kupující oprávněn 
zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu s uvedením důvodu k doplnění či úpravě. 
Splatnost doplněného či opraveného daňového dokladu počíná běžet znovu ode dne 
doručení doplněného či upraveného daňového dokladu kupujícímu.  

7. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem nebo 
daňový doklad prodávajícího bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, 
aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je kupující oprávněn z 
finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci 
daně prodávajícího. 

 

VI. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

1. Vlastnické právo k předmětu koupě nabývá kupující jeho převzetím. Až do okamžiku 
řádného předání předmětu koupě nese nebezpečí škody na předmětu koupě prodávající a 
je jejím výlučným vlastníkem. Okamžikem převzetí předmětu koupě se výlučným vlastníkem 
stává kupující. 

2. Prodávající provede dodávku předmětu koupě na svoje náklady.   

3. Prodávající je povinen dodat kupujícímu předmět koupě s veškerými doklady, potřebnými 
pro zápis vozidel do příslušné evidence. 

4. Kupující je povinen od prodávajícího předmět koupě bez vad převzít.  
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VII. 
ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Prodávající odpovídá kupujícímu v souladu s platnými právními předpisy a touto 
smlouvou za vady předmětu koupě, tj. nových vozidel zn. Škoda, dále Škoda originálních 
dílů®, Škoda originálního příslušenství®, popř. dalšího příslušenství, dodávaného 
s předmětem koupě. 

2. Nad rámec odpovědnosti za vady kupujícímu výrobce ŠKODA AUTO a.s. poskytuje 
podle níže popsaných podmínek Škoda záruku na předmět koupě (dále jen „Škoda záruka“). 
Škoda záruka se nevztahuje na zástavbu/dostavbu na vozidla RV systému.   

3. V rámci Škoda záruky poskytuje výrobce ŠKODA AUTO a.s. následující plnění: 

• oprava poškození způsobeného vadou, projeví-li se na předmětu koupě v době 5 let 
(60 měsíců) od počátku běhu Škoda záruky nebo do ujetí 150.000 km (co nastane 
dříve) od počátku běhu Škoda záruky, 
 

• oprava prorezavění karoserie, projeví-li se na předmětu koupě v době 12 let (144 
měsíců) od počátku běhu Škoda záruky. Prorezavěním karoserie v rámci Škoda 
záruky je výlučně prorezavění plechu karoserie, k němuž došlo průnikem rzi z vnitřní 
strany karoserie na stranu vnější. 

4. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu protokolu o převzetí předmětu koupě 
kupujícím.  

5. Oprava vozidla může být provedena výměnou nebo opravou vadných dílů. Vlastníkem 
vyměněných dílů se stává prodávající, či jiný servisní partner Škoda. 

6. Z této Škoda záruky nevznikají žádné další nároky, zejména na výměnu vozidla, na 
odstoupení od této smlouvy, na poskytnutí náhradního vozidla po dobu trvání opravy nebo 
náhradu škody. 

7. Předpokladem pro plnění ze Škoda záruky je, že všechny servisní úkony byly včas a 
odborně provedeny podle předpisů výrobce ŠKODA AUTO a.s. Odborné provedení 
servisních úkonů podle předpisů výrobce ŠKODA AUTO a.s. musí být doloženo při 
uplatňování nároků ze Škoda záruky. V případě zmeškaných servisních úkonů nebo 
v případě servisních úkonů, které nebyly provedeny podle předpisů výrobce ŠKODA AUTO 
a.s., záruční nároky nadále trvají, pokud může být doloženo kupujícím, že servisní úkony 
zameškané nebo neprovedené podle předpisů výrobce ŠKODA AUTO a.s. nezapříčinily 
poškození. 

8. Běžné opotřebení předmětu koupě je vyjmuto ze Škoda záruky. Stejně tak jsou ze Škoda 
záruky vyjmuty vady úprav a technických změn, stejně jako vady způsobené na předmětu 
koupě těmito úpravami a technickými změnami. To samé platí pro příslušenství, které 
nemylo namontováno a/nebo dodáno z výrobního závodu. 

9. Záruční nároky dále nevznikají, pokud poškození vzniklo kvůli některé z následujících 
okolností: 

• nesprávné nebo nedovolené užívání, nepřiměřené zacházení (např. při 
motoristických závodech nebo při přetěžování nákladem), neodborná péče, 
neodborná údržba nebo neschválená úprava předmětu koupě, 
 

• nedodržení pokynů, uvedených v Servisní knížce a v Návodu k obsluze předmětu 
koupě, popř. dalších návodech, dodaných z výrobního závodu,  
 

• poškození předmětu koupě cizím zásahem nebo vnějším vlivem (např. nehodou, 
kroupami, povodní apod.), 
 

• namontování dílů do předmětu koupě nebo na předmět koupě, jejichž užití výrobce 
ŠKODA AUTO a.s. neschválil nebo jiná úprava předmětu koupě způsobem 
neschváleným výrobcem ŠKODA AUTO a.s. (např. tuning), 
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• poškození nebylo neprodleně oznámeno prodávajícímu nebo jinému autorizovanému 
partnerovi Škoda nebo nebylo odborně odstraněno. 

10. Chybějící příčinnou souvislost prokazuje kupující. 

11. Škoda zárukou nejsou dotčena zákonná práva kupujícího vůči prodávajícímu 
z odpovědnosti za vady předmětu koupě, ani možné nároky z právních předpisů upravujících 
odpovědnost za škodu způsobenou vadou předmětu koupě. 

12. Oznámení o vadách předmětu koupě, na něž se vztahuje Škoda záruka, musí být 
učiněny písemně. Prodávající je povinen započít s odstraňováním reklamované vady bez 
zbytečného prodlení. Prodávající současně písemně oznámí kupujícímu, zda reklamaci 
uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. 

13. Prodávající je povinen odstranit vady předmětu koupě, na něž se vztahuje Škoda záruka, 
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o vadách. Za odstranění vady, na kterou 
se vztahuje záruka, se považuje stav, kdy je předmět koupě bez těchto vad předán zpět 
kupujícímu. 

 

VIII. 
SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE 

1. V případě prodlení prodávajícího s předáním předmětu koupě kupujícímu v termínu z 
důvodů na straně prodávajícího má kupující právo vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu 
ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávající oprávněn po 
kupujícím požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01% z hodnoty fakturované částky 
za každý i započatý den prodlení.  

3. Smluvní strany se dohodly, že je kupující oprávněn započítat smluvní pokuty proti 
platbám za plnění prodávajícího. Smluvní pokuty lze kumulovat. 

4. Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 
zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 

 

IX. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, tj. 
osobami oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech smluvních. 

2.   Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.   

3. Smluvní strany jsou vázány obsahem této smlouvy. 

4. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a 
povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí občanským 
zákoníkem a předpisy souvisejícími.  

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. 

6. Veškeré změny či doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, a to 
formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě potvrzenými oběma 
smluvními stranami, a to osobami oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech 
smluvních. 
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7. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

• Příloha č. 1 – Specifikace vozidel. 

8. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu před jejím podepsáním přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz svého souhlasu připojují obě smluvní strany 
své podpisy. 

 

 

 

 

 

V Praze dne           V Českých Budějovicích dne 

 

 

 

 

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

Libor Přerost                MUDr. Marek Slabý, MBA 
jednatel                         ředitel 
Přerost a Švorc – auto, s.r.o.      Zdravotnická záchranná služba Jihočeského  
             kraje, příspěvková organizace 

(za prodávajícího)          (za kupujícího) 




