
číslo smlouvy: 117/2019
ID smlouvy:
účinnost:

KUPNÍ SMLOUVA
(dále jen „smlouva“)

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

I.

Smluvní strany

1.1. Prodávající: ZHT Group s.r.o.

sídlo: Hranice VII-Slavíč 16, 753 61 Hranice

jednající/zastoupený: Ing. Radim Zábranský

bank. spojení: Oberbank AG

číslo účtu:
IČO: 27762262

DIČ: CZ27762262
zapsaný v OR vedenémuKrajského souduv Ostravě,oddíl 29099, vložkaC

(dále jen „prodávající“) na straně jedné

1.2.Kupující: Statutární městoBrno

sídlo: Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno, Brno - město

zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo
Pole nazákladě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárníhoměsta
Brna č.20/2001, ve znění pozdějších změn, Statut města Brna

IČO: 44992785,

DIČ: CZ44992785

Doručovací adresa:ÚMČ Brno – KrálovoPole, Kancelář tajemníka, Palackého
tř. 1365/59, Brno 612 93

kontaktní osoba:

(dále jen „kupující“) nastraně jedné

a

(společně dále také jako „smluvnístrany“)
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uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky s názvem „Pořízení 
nového dopravního automobilu pro JSDH Brno-Královo Pole-V“ smlouvu následujícího 
znění. 

 

II. 
Předmět smlouvy 

2.1. Prodávající se v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje dodat 
kupujícímu nový, plně funkční a kompletní požární dopravní automobil specifikovaný 
v příloze č. 1 smlouvy, (dále jen „požární automobil“) a převést na kupujícího vlastnické 
právo k němu. Požární automobil je určen pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů městské 
části Brno – Královo Pole, jako organizační složku městské části Brno – Královo Pole.   

2.2. Prodávající a kupující se dohodli, že kupující zajistí některé součásti, vybavení a příslušenství 
požárního automobilu uvedené v příloze č. 1 smlouvy, které se prodávající zavazuje do 
požárního automobilu dle jeho povahy umístit, zapojit či  jinak instalovat.   

2.3. Součástí závazku prodávajícího je rovněž doprava požárního automobilu do místa plnění dle 
čl. III. této smlouvy. Součástí závazku prodávajícího je rovněž zaškolení kupujícího k užívání 
požárního automobilu. 

2.4. Kupující se zavazuje požární automobil dodaný prodávajícím za podmínek stanovených touto 
smlouvou převzít a zaplatit za ně j prodávajícímu sjednanou kupní cenu, a to způsobem a 
v termínu stanoveném v této smlouvě. 

2.5. Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného 
plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy jejich veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky.  

 

III. 
Doba a místo plnění  

 
3.1. Prodávající se zavazuje, že požární automobil předá kupujícímu v místě plnění v termínu 

dohodnutém smluvními stranami předem, nejpozději však do 25. 11. 2019 včetně zaškolení 
kupujícího.   
 

3.2. V případě prodlení prodávajícího se splněním termínu uvedeného v bodu 3. 1. této smlouvy, 
je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacen í smluvní pokuty ve výši 0,2 % Kč  
z kupní ceny bez DPH dle čl. IV. smlouvy za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen 
nárok kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu.    

3.3. O předání požárního automobilu včetně zaškolení bude sepsán protokol, který bude 
podepsán zástupci obou smluvních stran. Prodávající musí vyzvat kupujícího k převzetí 
v dostatečném předstihu, aby byl dodržen termín dle 3.1. tohoto článku smlouvy. Kupující si 
vyhrazuje vozidlo převzít do 2 pracovních dnů od jeho přistavení k převzetí za účelem 
ověření, zda požární automobil splňuje technické parametry.  

3.4. Místem plnění je hasičská zbrojnice JSDH Brno-Královo Pole, Košinova 37, 612 00 Brno. 
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IV. 
Cena, poskytnutí úvěru a platební podmínky 

 
4.1. Kupní cena požárního automobilu je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové 

nabídky prodávajícího, kalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět plnění této 
smlouvy. 

4.2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu celkovou kupní cenu bez DPH: 
 1.237.800,- Kč 
(slovy: jedenmiliondvěstětřicetsedmtisícosmset korun českých) 
 
 

DPH 21 %     259.938,- Kč  
(slovy: dvěstěpadesátdevěttisícdevětsettřicetosm korun českých) 
 

Celková kupní cena včetně DPH  1.497.738,- Kč    
(slovy: jedenmiliončtyřistadevadesátsedmtisícsedmsettřicetosm korun českých).  

  

4.3. Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších 
nákladů spojených s dodáním požárního automobilu a se splněním ostatních povinností 
prodávajícího dle této smlouvy. Cena zahrnuje dopravu, náklady na správní poplatky, daně, 
cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, 
certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, přepravní náklady, náklady na instalaci kupujícím 
dodaného zařízení, kontrolní dny apod. Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu 
změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně 
podle účinnosti příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.   

4.4. Celková kupní cena bude uhrazena prodávajícímu následujícím způsobem:  

Kupní cena, bude kupujícím uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury, 
který je prodávající povinen vystavit kupujícímu do 6 dnů po řádném protokolárním předání 
požárního automobilu kupujícímu, nejdříve však po převzetí požárního automobilu kupujícím 
a doručit ji kupujícímu v téže lhůtě. Přílohou faktury musí být kopie protokolu podepsaného 
oběma smluvními stranami. V případě prodlení prodávajícího s doručením faktury, je kupující 
oprávněn uplatnit u prodávajícího smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč denně za každý den 
prodlení. 

4.5. 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. Faktura musí obsahovat rovněž přesné 
označení dodaného zboží, číslo kupní smlouvy kupujícího. V případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s úhradou kupní ceny. Lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury kupujícímu.  
Kupující nepřijímá faktury v elektronické podobě. 

4.6. Splatnost faktury se sjednává 60 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu.  

4.7. Kupující je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit 
prodávající, proti fakturované částce. 

4.8. Kupující bere na vědomí, že dodávka požárního automobilu je spolufinancována z dotací, a to 
dotace Ministerstva vnitra v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2018 
(450.000 Kč) a investiční finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje  ve formě dotace 
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na projekt „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno – Královo Pole“ 
(300.000 Kč). Prodávající je povinen označit požární automobil v souladu s Pravidly pro 
publicitu a Manuálem jednotného vizuálního stylu JMK zveřejněnými na internetových 
stránkách Jihomoravského kraje. 

4.9. Prodávající bere na vědomí, že je povinen spolupůsobit při kontrole kontrolního orgánu 
v rámci poskytnutých dotací při prověření účetnictví a účetních dokladů v rozsahu 
nezbytném ke splnění účelu kontroly. Kontrola může být provedena v průběhu projektu, 
tak i po jeho ukončení, a to ještě po dobu 10 let od ukončení financování ze strany 
poskytovatelů dotace. 

 

V. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1. Prodávající je povinen dodat požární automobil v dohodnutém provedení. Prodávající bere 
na vědomí, že technické provedení požárního automobilu je schváleno  poskytovateli dotací a 
odchylka od schváleného provedení může mít vliv na porušení povinností kupujícího jako 
příjemce dotace vůči poskytovateli dotace. Požární automobil musí být dodán v první jakosti.  

5.2. Kupující poskytne prodávajícímu součásti, vybavení a příslušenství dle čl. II odst. 2.2. smlouvy  
na základě písemné výzvy prodávajícího do pěti pracovních dnů ode dne doručení výzvy 
kupujícímu. Termín předání či doručení bude oboustranně dohodnut.  

5.3. Kupující si vyhazuje, že na výzvu prodávajícího umožní kupujícímu provést kontrolu průběhu 
úpravy vozidla tak, aby kupující mohl provést kontrolu kvality úpravy před zakrytím. 
Prodávající je povinen vyzvat kupujícího ke kontrole min. 5 pracovních dní před zakrytím 
úpravy, aby kontrolu provedl. O kontrole bude sepsán protokol.  Předpokládá se, že budou 
provedeny dva kontrolní dny. 

5.4. Prodávající je povinen dodat kupujícímu požární automobil bez jakýchkoli vad a v souladu 
s podmínkami stanovenými touto smlouvou. Předávací protokol může být podepsán nejdříve 
v okamžiku, kdy bude bez vad předán požární automobil (včetně zaškolení) kupujícímu. 
V případě, že požární automobil bude vykazovat jakékoli vady, je kupující oprávněn jeho 
převzetí odmítnout. O odmítnutí převzetí požárního automobilu včetně konkrétně 
specifikovaného důvodu kupujícího a vyjádření prodávajícího včetně návrhu na další postup 
bude sepsán písemný protokol. 

5.5. Prodávající je povinen spolu se zbožím dodat kupujícímu kompletní technickou  a další 
dokumentaci nezbytnou k užívání, včetně návodů k obsluze v českém jazyce, jakož i doklady, 
ze kterých vyplývá, že požární automobil splňuje sjednané či v nabídce prodávajícího 
deklarované vlastnosti a parametry, technický průkaz, klíče. 

5.6. Prodávající poskytne kupujícímu nezbytnou součinnost pro registraci požárního vozidla do 
registru silničních vozidel. 

5.7. Kupující nabývá vlastnické právo k požárnímu automobilu dnem řádného předání a převzetí 
od prodávajícího, a to na základě podpisu protokolu dle bodu 3.3 této smlouvy. Shodným 
okamžikem přechází na kupujícího i nebezpečí škody na věci . 

5.8. Prodávající je povinen neprodleně informovat kupujícího o případném ohrožení doby plnění 
a o všech skutečnostech, které mohou dodání požárního automobilu v dohodnutém termínu  
ohrozit nebo znemožnit.  

5.9. Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí 
osoby bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.  
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5.10. Prodávající souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči kupujícímu, které vzniknou
na základě této uzavřené smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným
právním úkonem.

5.11. Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této
smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

5.12. Smluvní strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za
prodávajícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je/jsou:

jméno:

email:

tel.:

Změna této osoby musí být kupujícímu neprodleně písemně oznámena, přičemž je účinná
okamžikem doručení tohoto písemného oznámení kupujícímu.

5.13. Strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za kupujícího ve věcech,
které se týkají této smlouvy a její realizace jsou:

1. kontrola vozidla dle čl. V odst. 5.3. smlouvy

jméno:

email:

tel.:

2. Ostatní

jméno:

email:

tel.:

Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na
základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny
v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou,
datovou schránkou, faxem či sjednaným e-mailem, k rukám a na doručovací adresy
oprávněných osob dle této smlouvy.

5.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnů po doručení oznámení o uplatnění
smluvní pokuty druhé smluvní straně. Oznámení o uplatnění smluvní pokuty musí vždy
obsahovatpopis a časové určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení
musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty, který určí oprávněná
strana. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž
splnění je zajištěno smluvnímipokutami, považují smluvnípokuty uvedenév této smlouvě za
přiměřené.

VI.
Záruka za jakost

6.1. Prodávající přebírázáruku za jakost požárního automobilu. Délka záruční doby je stanovena
na dobu 4 let. Záruční lhůta počíná běžet dnem protokolárního předání požárního
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automobilu kupujícímu.  

6.2. Prodávající se zavazuje, že požární automobil dodávaný na základě této smlouvy bude po 
záruční dobu způsobilý pro použití k účelu stanovenému v této smlouvě nebo k účelu 
obvyklému, bude mít vlastnosti požadované kupujícím, touto smlouvou, podmínkami danými 
veřejnou zakázkou, právními předpisy, jakož i platnými technickými normami, předpisy, 
směrnicemi a vyhláškami, a že si požární automobil tyto vlastnosti beze změny zachová 
s přihlédnutím k běžnému opotřebení a omezené životnosti komponent spotřebního 
charakteru. Záruka se nevztahuje na součásti a komponenty dodané kupujícím dle přílohy 
č. 1 smlouvy.  

6.3. Všechen dodatečně použitý spojovací materiál bude v provedení NEREZ, v místě možného 
styku se slanou vodou A4. Výjimka může být v technicky odůvodnitelných případech, 
odsouhlasených zadavatelem. Závitové spoje pro budoucí demontovatelnost budou při 
montáži ochráněny příslušnou pastou odsouhlasenou kupujícím.  

6.4. Všechna místa kde bude porušena antikorozní ochrana a nové součásti budou antikorozně 
ochráněny minimálně způsobem srovnatelným s prvovýrobou vozidla.  

6.5. Všechny elektrické spoje budou v provedení zamezující vnikání vlhkosti. Výjimka může být 
v technicky odůvodnitelných případech, odsouhlasených zadavatelem  

6.6. Prodávající dále prohlašuje, že na dodaném požárním automobilu neváznou žádná práva 
třetích osob. 

6.7. Kupující je povinen ohlásit prodávajícímu záruční vady neprodleně poté, co je zjistí a zároveň 
oznámí prodávajícímu, o jaký typ vady se jedná. Záruční opravy provede prodávající v místě 
plnění, případně zajistí dopravu požárního automobilu do záručního servisu bezplatně a 
dokončí je do 30 pracovních dnů od zahájení opravy. Oprava bude zahájena do 5 pracovních 
dnů od nahlášení závady. V případě nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty 
pro provedení záruční opravy, je kupující oprávněn uplatnit na prodávajícím smluvní pokutu 
ve výši  2.000,- Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti, čímž není dotčeno 
právo kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu. Celková výše smluvní pokuty není 
omezena. 

Prodávající je povinen přijímat oznámení vad na tel. čísle: +420 702 000 885,  E-mailu:  
svoboda@zht.cz, kontaktní osoba Martin Svoboda 

6.8. Prodávající je povinen průběžně písemně informovat kupujícího o stavu řešení vady až do 
jejího úplného odstranění.  

6.9. V případě výskytu vady po dobu běhu záruční doby se záruční doba prodlužuje o dobu 
od oznámení závady kupujícím prodávajícímu po její odstranění prodávajícím. 

6.10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

6.11. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou  manipulací.  

 

VII. 
Platnost a účinnost smlouvy 

7.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem registrace smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
v platném znění. Registraci smlouvy zajistí kupující a o registraci neprodleně informuje 
prodávajícího. 

7.2. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.  
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7.3. Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit 
z důvodů uvedených v zákoně a pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné 
porušení této smlouvy se zejména považuje: 

a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 60 dní po 
dni splatnosti příslušné faktury,  

b) na straně prodávajícího, jestliže byť i část předmětu koupě nebude ve sjednaném 
termínu řádně předána kupujícímu.  

c) na straně prodávajícího, jestliže požární automobil nebude mít v rámci předávacího 
řízení vlastnosti deklarované prodávajícím v této smlouvě, 

d) na straně prodávajícího, jestliže prodávající je v prodlení s odstraněním záručních vad po 
dobu více než 10 pracovních dnů,  

e) na straně prodávajícího, jestliže na jeho straně vzniknou skutečnosti, v  jejichž důsledku 
(zejména s ohledem na úhradu kupní ceny čerpáním dotací), může kupující porušit 
povinností vůči poskytovateli dotace.  

f) na straně kupujícího, jestliže kupující ani na opakovanou písemnou výzvu nepředá 
prodávajícímu součásti, vybavení a příslušenství požárního automobilu dle čl. II. odst. 
2.2. této smlouvy. 

Strany jsou pak povinny bez zbytečného odkladu vrátit vše, co si vzájemně poskytly.  

7.4. Prodávající bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných 
prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu 
a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).  

 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
8.1. Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně 

neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními obecně závaznými právními 
předpisy. 

8.2. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy:  

- za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany kupujícího považován 
návrh schválený příslušným orgánem kupujícího; 

- návrh (nabídka) na změnu či zrušení smlouvy musí být písemná; 

- dohoda o změně či zrušení této smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou 
smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;  

- mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách 
bez odchylek; 

- faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením smlouvy. 

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 kupujícího 
a prodávajícího. 
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8.4. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto 
ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, 
nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.  

8.5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 
ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech. 

8.6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Technická specifikace, 

8.7. Zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetl i a s jejím 
obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a 
vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

 

ŘEŠENÍ SPORŮ 

V případě, že mezi prodávajícím a kupujícím vznikne jakýkoli majetkový spor z této smlouvy, zavazují 
se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou odstranit, pak každá ze 

smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci. V případě rozhodčího řízení bude 

žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem 
Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 8780,  a pro případ, že by 

se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobi lost k výkonu 
funkce rozhodce, panem JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným v  seznamu České advokátní komory pod 

ev. č. 15784. Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení 

rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, 

je-li tato zaslána v elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele – v takovém 
případě se žaloba podává na e-mailovou adresu: podatelna@sdruzenirozhodcu.cz nebo do datové 
schránky, identifikátor:  9pjf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v  Brně, řízení může být pouze 

písemné, ve věci však bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. 

Odměna rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně 

však 1.500 Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3.000 Kč. K  odměně rozhodce se 

připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména odměna 

rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných 

zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání soudu a  paušální náhrady nákladů 

rozhodce za takové dožádání ve výši 1.000 Kč, tlumočné a odměna za zastupování. Soud na návrh 
kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný rozhodčí nález z  důvodů uvedených v zákoně. Návrh 

na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té 

straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Stránka 9 z 13 
 

 

DOLOŽKA 

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

Kupní smlouva byla na straně kupujícího schválena na 19. schůzi Rady městské části Brno – Královo 
Pole dne 2.10.2019 usnesením č. 19R19/40.  

 

 

 

Za prodávajícího:     Za kupujícího:   

 

     

V ……….……… dne……………    V Brně dne  

       

 

…………………………………………………    ……………………………………………… 

    Ing Radim Zábranský                  Ing. Karin Karasová          
               jednatel společnosti                 starostka městské části  
                  Brno – Královo Pole  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 smlouvy č. 117/2019  
 
 

EDS: 014D24100 8317 
 

Statutární město Brno – Městská část Královo Pole 
Kraj Jihomoravský 

 
 

Technické podmínky pro dopravní automobil 
1. Předmětem    technických    podmínek    je    pořízení    nového    dopravního    automobilu     

v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou 
hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“). 

2. DA splňuje požadavky: 
a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje    

k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla 
část II. (technický průkaz), 

b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění 
vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro 
požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku, 

c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany    
ve znění pozdějších předpisů, 

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách. 
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, 

ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů: 
3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1 

DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení          
a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA typu MagCode 
Powersystems, výrobce Rosenberger. - dodá zadavatel. Součástí dodávky je příslušný 
protikus. 

3.2 K bodu 10 přílohy č. 1 
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek        
se jmenovitým měrným výkonem nejméně 35 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné 
hmotnosti DA. 

3.3 K bodu 13 přílohy č. 1 
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí typu GM 360, výrobce Motorola 
a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel. 
Analogová   radiostanice   splňuje   parametry   dle   bodu   4   Přílohy   č.   1,   vyhlášky        
č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně 
tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby. 
Kabina osádky je dále vybavena digitálním vozidlovým terminálem kompatibilním se 
systémem Tetrapol a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel. 
Digitální terminál  splňuje  parametry  dle  §1,  odst.  2,  písm.  a)  vyhlášky  č.  69/2014  Sb., 
o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany. 

3.4 K bodu 16 přílohy č. 1 
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu 
nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem     
o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie 
umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54. Světlomety poskytne zadavatel. 
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3.5 K bodu 16 přílohy č. 1 
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu 
LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby. Osvětlovací 
tělesa poskytne zadavatel. 

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1 
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro 
velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, 
nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva. 

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1 
Kabina osádky je vybavena: 
 klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení a klimatizací originál z prvovýroby 

vozidla, umístěnými v prostoru druhé a třetí řady sedadel. 
 topením nezávislým na chodu motoru a jízdě originál z prvovýroby vozidla o tepelném 

výkonu nejméně 5 kW. 

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1 
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny 
jsou posuvné. 

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1 
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními   
s typem GP 340, výrobce Motorola, úchyty pro montáž poskytne zadavatel. 

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1 
Kabina osádky  je  vybavena  dvěma  dobíjecími  úchyty  pro  ruční  svítilny  kompatibilními 
s typem Survivor ATEX Li-Ion, výrobce Streamlight, úchyty pro montáž poskytne zadavatel. 

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1 
DA je v kabině osádky vybaven: 
 autorádiem, 
 v dosahu sedadla velitele  dvěma  samostatnými  automobilovými  zásuvkami  s napětím  

12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem 
nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů. 

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1 
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje 
reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi 
rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovaným LED zdroji 
světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující  světlo 
modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním 
oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v 
případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. 

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1 
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny        
z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností. 

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1 
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou 
sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů. Oranžová světla 
poskytne zadavatel. 

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1 
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý 
vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce. 
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3.16 K bodu 37 přílohy č. 1 
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je 
umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „BRNO - KRÁLOVO 
POLE“. 

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1 
Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“        
o výšce písma 100 až 200 mm. 

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1 
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy. 

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2 
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 
o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Tažné zařízení je vybaveno zásuvkou 13 pinů. 

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2 
Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, 
orientována po směru jízdy. 

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá 
zadavatel: 
 lékárnička velikost III v batohu/kufru 650 x 420 x 280 mm 1 ks, 
 požární světlomet 12 V s kloubovým držákem v provedení LED 2 ks, 
 přenosný hasicí přístroj CO2 89B 1 ks, 
 přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B 1 ks, 
 ruční radiostanice typ GP 340, výrobce Motorola 2 ks, 
 ruční svítilna s dobíjecími akumulátory typ Survivor Led ATEX,   

výrobce Streamlight 2 ks, 
 ruční vyprošťovací nástroj 1 ks, 
 rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní 2 páry/sedadlo, 
 vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy 2 ks, 
 vytyčovací červenobílá páska 500 m 1 ks. 

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani 
požárním čerpadlem. 

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení 
předepsaného rozsahu požárního příslušenství: 
a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého 

nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg, 
b) má  využitelné  rozměry  nejméně  1000  x  700 mm ve  výšce  900  mm od  podlahy  a má 

nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN, 
c) má minimální délku nákladového prostoru u podlahy za třetí řadou 

sedadel 1800 mm. 

7. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4 se systémem AWD a AWD lock. 

8. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS, TCS, ESP, EBD, funkcí 
stabilizace přívěsu, asistentem rozjezdu do svahu, nebo obdobným zařízením. 

9. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na 
blátě a sněhu. 

10. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce. 
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11. DA je dále vybaven:
podélně a výškově nastavitelným volantem,
elektricky vyhřívaným čelním sklem

čalouněnými opěrkami hlavy na všech sedadlech
centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
předními elektricky ovládanými okny,

předními i zadními lapači nečistot,
světlomety pro denní svícení,
předními světlomety do mlhy,

vpředu a vzadu parkovacími senzory,
gumovými koberci na podlaze,
ochranným krytem pod motorem,

zatmavenými skly kromě čelního.
12. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním

předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí
dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je uchyceno pod zadní částí DA.

13. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který
není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti (s výjimkou
položek dodaných zadavatelem).

14. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární
ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně
funkční.

15. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA
splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným
dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

16. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména,
zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů,
které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory,
umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní
řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout
pan

V Brně dne 11. 4. 2018


