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Kupní smlouva 
 

Číslo smlouvy kupující:DOD20190422 

Číslo smlouvy prodávající: KS_NAKL_2019_00635 

 

 
 

1. Smluvní strany 

Kupující: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava,  

 oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: xxxx 

číslo účtu: xxxx 

bankovní spojení: xxxx 

číslo účtu:  xxxx 

zastoupen: xxxx  

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxx   

kontaktní osoba ve věcech technických:        xxxx   

 

 

dále jen „kupující“  

 

a 

 

Prodávající:     AGROTEC a.s. 

se sídlem/místem podnikání:   Brněnská 74, 693 01 Hustopeče     

právní forma:     a.s.     

zapsaná v obch. rejstříku:   Krajský soud v Brně, B 138    

IČ:      00544957      

DIČ:      CZ00544957  

bankovní spojení:    xxxx    

číslo účtu:     xxxx 

zastoupen:      

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
      xxxx  
kontaktní osoba ve věcech technických : 
      xxxx 
 

dále jen „prodávající“ 

 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2079 a násl. zákona č.  89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto kupní smlouvu. Tato kupní smlouva 

byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u kupujícího pod číslem: NR-54-19-OŘ-Ja. 
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2. Předmět smlouvy 

 

 

2.1. Předmětem této smlouvy je dodávka 2 kusů nových dodávkových vozidel, (dále také jen vozidla, zboží 

nebo předmět plnění) v technickém provedení a s výbavou dle nabídky prodávajícího ze dne 20.8.2019. 

2.2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo ke zboží specifikovanému 

v čl. 2.1. Kupující se zavazuje za řádně a včas dodané zboží zaplatit sjednanou cenu. 
2.3. Předmět plnění je určen k využití při technickém zabezpečení chodu společnosti.  

2.4. Součástí dodávky je zaškolení pracovníků obsluhy a údržby kupujícího (cca pro 6 osob) nezbytné pro 

bezproblémový provoz a údržbu, vč. seznámení s návodem k obsluze. Zaškolení pro provádění údržby 

bude v rozsahu, které pracovníky opravňuje k provádění základní údržby. Zaškolení bude probíhat v 

místě dodání. Zaškolení není zahrnuto v ceně plnění a prodávající je poskytne na své náklady. O zaškolení 

pracovníků obsluhy bude vyhotoven prodávajícím písemný záznam, který bude obsahovat minimálně 

osnovu zaškolení a prezenční listinu. 

2.5. Prodávající prohlašuje, že vozidla budou nejpozději ke dni dodání schválena k provozu na pozemních 

komunikacích.  

 

3. Místo dodání 

 

 

3.1. Místem dodání bude provozovna kupujícího v Ostravě - Martinově, Martinovská 3293/40, areál dílny 

Martinov. Vozidla, jejichž dodání je předmětem této kupní smlouvy, dopraví prodávající na tuto adresu 

na své náklady a nebezpečí.  

       Kontaktní osoba xxxxxxx.  

 

4. Termín dodání 

 

 

4.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění dle této smlouvy nejpozději do 180 dnů ode dne nabytí 

účinnosti smlouvy.   

 

5. Kupní cena  

 

5.1. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s dodávkou předmětu plnění na místo 

plnění a sjednává se takto: 

 

1. Cena za jedno dodávkové vozidlo - Příloha č. 1 bez DPH  1.282.000,- Kč 

2. Cena za druhé dodávkové vozidlo – Příloha č. 2 bez DPH  1.070.000,- Kč 

 

 

 

CELKOVÁ cena za celý předmět plnění bez DPH            2.352.000,- Kč 
 

5.2. K takto stanovené ceně bude při fakturaci připočtena daň z přidané hodnoty vypočtená sazbou platnou 

ke dni povinnosti přiznat daň (tj. ke dni uskutečnění zdanitelného plnění).   

5.3. Výši kupní ceny lze zvýšit pouze v případě, pokud v průběhu plnění smlouvy dojde ke změnám 
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legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na výši ceny určenou 

v bodě. 5.1 této smlouvy. 

5.4. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s dopravou a s předáním zboží v místě dodání, 

uvedeném v čl. 3.1. této smlouvy. 

5.5. Cena uvedená v bodě 5.1. tohoto článku smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po 

celou dobu platnosti smlouvy. 

6. Platební podmínky 

 

6.1. Forma plateb – veškeré platby ve prospěch prodávajícího se uskuteční bezhotovostně na bankovní účet 

prodávajícího uvedený v čl. 1. této smlouvy. Případné platby ve prospěch kupujícího se uskuteční také 

bezhotovostně na bankovní účet kupujícího uvedený na faktuře. 

6.2. Záloha – kupující nebude poskytovat zálohu. Zálohová faktura nebude prodávajícím vystavena.  

6.3. Po dodání zboží  na adresu kupujícího dle  čl.  3.1. a po podepsání protokolu o předání a převzetí 

(dodacího listu) zboží bude vystavena faktura (daňový doklad).  Faktura bude vystavena nejpozději do 

15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tímto dnem je den převzetí. Splatnost faktury bude 

30 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu, v pochybnostech se má za to, že byla doručena třetí 

pracovní den po odeslání. 

6.4. Faktura vč. příloh bude vystavena v českém jazyce a bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že 

faktura doručená kupujícímu nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je kupující 

oprávněn vrátit takovouto fakturu prodávajícímu. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží a 

počíná znovu běžet až od vystavení opravené či doplněné faktury. Prodávající může fakturu vystavit 

ve formátu PDF, podepsat ji zaručeným elektronickým podpisem nebo ji musí jinak zabezpečit proti 

pozměnění a doručit na e-mail kupujícího xxxxxxxxxxx.  Využije-li prodávající této možnosti, musí 

v elektronické podobě (PDF) doručit i přílohy k faktuře (dodací list - tj. protokol o předání a převzetí).  

6.5. V případě, že fakturovaná částka překročí dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení 

plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně, 

bankovní účet prodávajícího musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je kupující oprávněn uhradit 

prodávajícímu cenu na úrovni bez DPH, DPH kupující poukáže správci daně. 

6.6. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy kupujícího.  

 

7. Podmínky dodání předmětu prodeje 

 

7.1. Kupující provede v místě dodání přejímku zboží svým zástupcem (kontaktní osoba ve věcech 

technických). K přejímce bude kupující prodávajícím vyzván nejméně 5 pracovních dnů před 

termínem přejímky formou elektronické zprávy na e-mailovou adresu: xxxxxxxxx 

7.2. Při přejímce zboží předá prodávající kupujícímu průvodní dokumentaci a případně další potřebné 

doklady pro provozování vozidel a jejích příslušenství k výše uvedenému účelu, a to zejména: 

a) Návod k obsluze a údržbě, 

b) Servisní dokumentace, 

c) Technický průkaz, 
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d) Prohlášení o shodě, 

e) Popř. certifikáty výrobce. 

            Veškerá dokumentace bude dodána v českém jazyce. 

7.3. Součástí přejímky zboží kupujícím bude provedení funkční zkoušky. Účelem provedení funkční 

zkoušky bude zejména ověření sjednaných či prodávajícím deklarovaných parametrů zboží.  

7.4. Zboží bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě předávacího protokolu potvrzeného 

oprávněným zástupcem kupujícího (viz. kontaktní osoby ve věcech technických).  

7.5. Kupující je oprávněn odmítnout zboží převzít, bude-li se na něm či jeho části vyskytovat v okamžiku 

předání vada bránící užívání anebo zboží nebude splňovat požadované technické parametry dle této 

smlouvy. 

7.6. Prodávající je vlastníkem zboží a nese nebezpečí škody na něm do nabytí vlastnického práva ke zboží 

kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží. 

7.7. Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užívání zboží, jakož i 

další doklady stanovené v  této smlouvě. 

7.8. Prodávající se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných zkoušek potřebných 

pro užívání zboží, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy nebo touto 

smlouvou požadováno a k předložení těchto dokladů kupujícímu. 

7.9. Kupující při převzetí zboží provede zejména kontrolu: 

- dodaného zboží dle specifikace, 

- existence zjevných jakostních vad, 

- zda nedošlo k poškození zboží při přepravě, 

- kompletnosti dodaných dokladů. 

7.10. Smluvní strany se zavazují dodržovat základní požadavky k zajištění BOZP, které tvoří přílohu této 

smlouvy č. 5. 

8. Záruční podmínky 

 

8.1. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá žádné vady. Zejména ty, které by bránily jeho použití k účelu, 

který je ve smlouvě stanoven nebo k němuž se takové zboží zpravidla užívá. 

8.2. Vadou se rozumí odchylka v množství, jakosti a provedení zboží, jež určuje tato smlouva nebo obecně 

závazné právní předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době 

jeho předání kupujícímu a dále za ty, které se na zboží vyskytnou v záruční době.  

8.3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že dodané zboží bude po 

celou záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová 

smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. 

8.4. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost 24 měsíců ode dne převzetí kupujícím.   

8.5. Jakýkoliv požadavek na uznání reklamace musí kupující předložit prodávajícímu v písemné formě 

s popisem vady a to bez zbytečného odkladu po době, kdy závadu na zboží objevil. V případě 

oprávněného nároku na reklamaci prodávající má právo rozhodnout, zda vadné díly na předmětu 

plnění opraví, nebo provede jejich výměnu, či umožní, aby závada byla odstraněna jinou 

kvalifikovanou osobou. 

8.6. Na provedené odstranění vady poskytne prodávající záruku v délce minimálně 12 měsíců. Běh této 

záruky nebude ukončen před uplynutím celkové záruční doby. Záruční doba se prodlužuje o dobu 
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případné záruční opravy.  

8.7. Lhůta pro odstranění záruční vady je sjednána v délce 10 kalendářních dnů ode dne nahlášení, nebude-

li s ohledem na způsob odstranění vady dohodnuto jinak. 

8.8. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami pro řešení záručních vad bude doručována k rukám 

oprávněných osob. Smluvní strany si sjednávají, že veškeré reklamace budou řešeny také 

elektronickou formou.  

Kontaktní osoba prodávajícího k uplatnění reklamace: xxxx 

xxxx 

Za kupujícího je ve věcech záručních vad oprávněna jednat kontaktní osoba ve věcech technických, 

uvedená v článku 1. této smlouvy. 

8.9. Záruční opravu má právo provádět pouze prodávající a jeho autorizovaná servisní střediska. Oprava 

bude prováděna v areálu kupujícího, pokud nebude její charakter vyžadovat opravu v servisním 

středisku. V případě oprávněného nároku na reklamaci prodávající nese veškeré náklady spojené s 

uplatněním záruční opravy, vč. dopravy do servisního střediska a zpět na adresu kupujícího (pokud si 

to prodávající vyžádá). 

8.10. Prodávající se zavazuje být připraven poskytovat mimozáruční servis po dobu záruky na odstranění 

vad, na které se záruka za jakost nebude vztahovat. 

8.11. Po celou dobu garantované životnosti (10 let ode dne dodání) se prodávající zavazuje být připraven 

provádět pozáruční opravy, a to za obvyklé ceny a za obvyklých podmínek, zejména termín plnění. 

8.12. Prodávající se zavazuje být připraven zajišťovat dodávky náhradních dílů za obvyklé ceny a za 

obvyklých podmínek, a zejména v obvyklém termínu plnění, a to po dobu nejméně 10 let od ukončení 

výroby příslušného typu předmětu plnění.  

8.13. Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z některé z poskytnutých garancí, uplatněné kupujícím 

vůči prodávajícímu, považují obě strany za oprávněné a platné, pokud prodávající neprokáže jejich 

neoprávněnost. Kupující se zavazuje poskytovat prodávajícímu potřebnou součinnost při získávání 

podkladů pro posouzení nároků uplatněných kupujícím. 

8.14. Prodávající garantuje u každého z vozidel maximální výši nákladů na předepsanou údržbu za 2 roky. 

Podrobnější rozpad maximální výše nákladů na údržbu za dva roky u každého z vozidel je uvedena 

v příloze č. 3 této smlouvy. Podkladem pro kontrolu ročních nákladů na pravidelnou údržbu budou 

statistické údaje kupujícího, nebude-li dohodnuto jinak 

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 

9.1. Prodávající má právo po kupujícím, který je v prodlení s úhradou faktury, požadovat uhrazení úroku 

z prodlení celkem ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

9.2. Kupující je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení 

prodávajícího s dodáním každého vozidla.  

9.3. Kupující je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení 

prodávajícího s odstraněním vady dle bodu 8.7. Při poskytnutí náhradního vozidla obdobných nebo 

lepších parametrů se smluvní pokuta nebude uplatňovat. Náklady spojené s převozem náhradního 

vozidla hradí prodávající.  

9.4. Za každý případ nedodržení ročních nákladů na pravidelnou údržbu uvedenou v příloze č. 3 této 

smlouvy je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu, která odpovídá rozdílu cen mezi 

deklarovanými náklady na pravidelnou údržbu a skutečností. 
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9.5. Zaplacením smluvní pokuty prodávajícím není dotčeno právo kupujícího na náhradu prokazatelně 

vzniklé škody. 

10. Podmínky poskytování dotace 

 

10.1. Bude-li Kupující na realizaci předmětu smlouvy čerpat dotace z programů EU nebo Národních 

programů, umožní Prodávající Kupujícímu, poskytovateli dotace či jiným příslušným institucím ověřit 

realizaci předmětu plnění prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol a v případě nutnosti 

provést kompletní audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým 

dalším dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit zejména po 

dobu udržitelnosti předmětu plnění. 

10.2. Prodávající se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům Kupujícího, zástupcům 

poskytovatele dotace, auditního orgánu či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst činnosti 

a lokalit plnění smlouvy a k dokumentům týkajícím se technického a finančního řízení projektu a 

učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě 

zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Prodávající zajistí, aby dokumenty byly snadno 

přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily. 

10.3. Prodávající zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly 

a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na 

jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků 

poskytnutých v rámci této Kupní smlouvy. 

10.4. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.  

10.5. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

(MŽP ČR, SFŽP, MPO, CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k 

realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Účinnost smlouvy 

 

11.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem jejího zveřejnění 

na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje kupující. O nabytí účinnosti smlouvy 

se kupující zavazuje informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu 

xxxxxxxxxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se 

považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 
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12. Závěrečná ustanovení 

 

12.1. Změny nebo doplňky této smlouvy je možno provést pouze písemně formou dodatků odsouhlasených 

a podepsaných oběma stranami. 

12.2. Veškerá korespondence a písemné materiály budou vyhotoveny v českém jazyce. 

12.3. Případné rozpory ohledně změn a zániku smlouvy a z nich vyplývající právní důsledky budou strany 

řešit nejprve smírčí cestou na úrovni statutárních zástupců a v případě, že se nepodaří rozpory touto 

cestou odstranit, může kterákoliv ze smluvních stran požádat o rozhodnutí právní cestou, kdy místně 

příslušným bude soud v Ostravě, a to podle věcné příslušnosti soudu prvního stupně. 

12.4. Práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy vyplývající, vznikající a související, se řídí 

ustanoveními § 2079 a násl. zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dojde-li mezi 

smluvními stranami ke sporu a tento bude řešen soudní cestou, pak rozhodným právem je české právo. 

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije. 

12.5. Prodávající podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným 

subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen 

„zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace 

v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit.  

12.6. Podpisem této smlouvy dále bere prodávající na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen 

za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru  smluv,  zveřejňovat smlouvy na 

Portálu veřejné správy v Registru smluv. Kupující podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje 

a pasáže této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím prodávajícího a zavazuje se je nezveřejnit 

dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství prodávajícího je blíže 

vyspecifikováno v příloze č. 4 této smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany 

prodávajícího obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 

obsažených ve smlouvě, včetně jejich příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek 

vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

12.7. Návrh smlouvy je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž po odsouhlasení konečného znění a 

podepsání obdrží každá strana po jednom z nich. 

12.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že byla učiněna 

určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými 

podpisy. 

12.9. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou právně závazné pro případné právní nástupce obou 

stran této smlouvy. 

 

 

Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění – vozidlo pro převoz potravin, 

Příloha č. 2 - Technická specifikace předmětu plnění – vozidlo pro údržbu, 

Příloha č. 3 - Náklady na předepsanou údržbu, 

Příloha č. 4 - Vymezení obchodního tajemství prodávajícího,  

Příloha č. 5 - Základní požadavky k zajištění BOZP. 
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V Ostravě dne:                                    V ………..………. dne: 

 

 

 

……………………………..     …………………………….. 

xxxxxxxxxxxxx       xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      xxxxxxx     

         

 

 

 

 


