
KUPNÍ SMLOUVA  

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

  

Název:  AGROTEC a.s.  

se sídlem: Brněnská 74, 693 01 Hustopeče  

IČ:   00544957 

DIČ:  Cz00544957 

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 138 

zastoupení:  Ing. Robert Labík, na základě pověření 

  

(dále jen „prodávající“) 

 

a 

 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. 

se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště 

IČ:  27660915 

DIČ:  CZ27660915 

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4420 

zastoupení: MUDr. Petr Sládek, ředitel a místopředseda představenstva 

 

(dále jen „kupující“)  

  

 

spolu dnešního dne uzavřeli kupní smlouvu s tímto obsahem: 

 

  

I. 

Předmět smlouvy 
 

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení zakázky malého 

rozsahu s názvem „Dodávka 1 ks užitkového vozidla do 3,5 tuny s izotermickou 

skříňovou nástavbou a hydraulickým čelem, č. 2019/012/MRIII“, jejímž zadavatelem 

je kupující. 

2. Touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých se prodávající zavazuje dodat 

kupujícímu 1ks vozidla tovární značky Iveco Daily 50C18HZ, přetypované na 35C18H, 

včetně nástavby dle specifikace uvedené v příloze č. 1 a příloze č. 2, které tvoří nedílné 

součásti této smlouvy (dále jen „předmět smlouvy“) a převést na kupujícího vlastnické 

právo k předmětu smlouvy a kupující se zavazuje prodávajícímu zaplatit kupní cenu 

uvedenou v čl. II. této smlouvy a řádně dodaný předmět smlouvy převzít.  

3. Prodávající kupujícímu odevzdá předmět smlouvy, jakož i doklady, které se k předmětu 

smlouvy vztahují a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu smlouvy.  

4. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím předmětu smlouvy. Škoda 

na věci, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na 

jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením svých 

povinností. 

5. Smluvní strany se dále mezi sebou dohodly na tom, že kupující se stává vlastníkem 

předmětu smlouvy dodáním prodávajícím a převzetím kupujícím. Kupující není 

povinen převzít předmět smlouvy, pokud tento vykazuje jakékoliv vady včetně dokladů 

ve smyslu čl. I. odst. 3 této smlouvy. 



6. Prodávající tímto potvrzuje, že nástavba užitkového vozidla bude provedena podle vyhl. 

č. 341/2014 Sb., v platném znění, zák. č. 56/2001 Sb.. 

 

 

II. 

Kupní cena a způsob úhrady 

 

 

Kupní cena za vozidlo Iveco Daily 50C18HZ  

 

 

Kupní cenu kupující uhradí prodávajícímu na základě daňového dokladu vystaveného 

prodávajícím po předání předmětu smlouvy. Splatnost je sjednána na 60 dnů ode dne doručení 

daňového dokladu kupujícímu.  

 

 

III. 

Doba a místo dodání předmětu smlouvy 

 

1. Prodávající se zavazuje předmět smlouvy dle čl. I. dodat kupujícímu na adresu 

kupujícího, J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště. O předání předmětu 

smlouvy bude sepsán předávací protokol, který podepíší zástupci smluvních stran. 

V případě, že předmět smlouvy nebude splňovat podmínky této smlouvy nebo bude 

vykazovat jakékoliv vady, není povinen kupující předmět smlouvy převzít a je též 

oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

2. Prodávající se zavazuje předmět smlouvy včetně dokladů, které se k předmětu smlouvy 

vztahují, dodat kupujícímu nejpozději do 4 měsíců od uzavření smlouvy. 

 

 

IV. 

Záruka za jakost předmětu smlouvy a záruční servis 

 

1. Smluvní strany se tímto mezi sebou dohodly na tom, že prodávající poskytuje 

kupujícímu na nástavbu vozidla záruku za jakost v délce 24 kalendářních měsíců 

ode dne předání vozidla.  
2. Prodávající se zavazuje dále poskytnout kupujícímu záruku za jakost vozidla – 

podvozek v délce minimálně 60 kalendářních měsíců nebo 200 000 ujetých km ode 

dne řádného předání vozidla. 

 

3. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že pokud neexistuje pro určitou součást 

předmětu smlouvy speciální záruka za jakost dle ust. čl. IV. odst. 1 a 2 této smlouvy, 

činí délka záruky 24 kalendářních měsíců ode dne předání předmětu smlouvy.  

 

4. Prodávající se zavazuje provádět záruční servis podle následujících pravidel. U 

dostavby vozidel bude závada odstraněna v co nejkratší době po nahlášení závady. 

Popis položky  

Sazba 

DPH 

Cena v Kč bez 

DPH za 1 ks  21 % DPH 

Cena vč. DPH  

za 1 ks  

Cena v Kč celkem 

za 2 ks vč. DPH 

Podvozek vozidla 21% 746.000,- 156.660,- 902.660,- xxx 

Nástavba 21% 417.150,- 87.602,- 504.752,- xxx 

Vozidlo celkem 21% 1.163.150,- 244.262,- 1.407.412,- xxx 



V případě, že bude potřeba dojezd servisního technika na místo stanoviště vozidla, je 

povinen servisní technik přijet do 24 hodin po nahlášení závady.  

 

5. Kupující se zavazuje reklamace provádět buď telefonicky na kontaktní tel. číslo 

577647115, nebo e-mailem na adresu zlin@agrotec.cz . O přijetí reklamace vystaví 

prodávající kupujícímu potvrzení. Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí ust. § 

2099 a násl. občanského zákoníku. 

 

6. Smluvní strany se dále mezi sebou dohodly na tom, že neodstraní-li prodávající 

reklamovanou vadu ani do 96 hodin po ohlášení reklamované vady, je kupující oprávněn 

nechat vadu odstranit třetí osobou a vzniklé náklady přeúčtovat prodávajícímu, a to na 

základě vystavené faktury kupujícího ve lhůtě splatnosti v ní uvedené (7 dnů ode dne 

vystavení).  

 

7. Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady do jejího úplného odstranění (o tento 

čas se záruční doba prodlužuje). Smluvní strany si dále sjednaly, že prodávající je 

povinen ve shora uvedené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 

vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných 

případech nese až do rozhodnutí sporu prodávající, a kupující je povinen v případě pro 

něho negativního rozhodnutí sporu prodávajícímu náklady na odstranění vady uhradit. 

 

 

V. 

Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuty 

 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v ust. § 2001 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

 

2. Prodávající a kupující se dohodli na následujících sankcích: 

a) Prodávající se zavazuje při prodlení s dodáním předmětu smlouvy oproti 

termínu dodání dohodnutém touto smlouvou uhradit kupujícímu smluvní pokutu 

ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení s dodávkou předmětu 

smlouvy. Smluvní strany se mezi sebou dohodly na vyloučení použití ustanovení 

§ 2050 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany 

se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo 

kupujícího požadovat po prodávajícím náhradu škody vzniklou z porušení 

povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní 

pokuty. Smluvní pokuta je splatná do 5 dnů od doručení písemné výzvy k její 

úhradě prodávajícímu. 

b) Prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 

každé i započaté 2 hodiny s prodlením odstranění reklamované vady. Smluvní 

strany se mezi sebou dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2050 zák. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na 

tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo kupujícího požadovat 

po prodávajícím náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se 

vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. Smluvní pokuta 

je splatná do 5 dnů doručení písemné výzvy k její úhradě prodávajícímu. 

c) Kupující se zavazuje prodávajícímu zaplatit zákonný úrok z prodlení v případě 

prodlení kupujícího s placením fakturované sumy dle této smlouvy. 

 

 

mailto:zlin@agrotec.cz


 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

Obe smluvní strany souhlasí s tímto uveřejněním a sjednávají, že správci registru smluv 

zašle tuto smlouvu v plném znění k uveřejnění prostřednictvím registru smluv kupující. 

Kupující bude při přípravě dokumentu k uveřejnění vycházet z písemných (e-mail) 

pokynů prodávajícího, a to zejména ve věci znečitelnění obchodního tajemství, 

osobních údajů a jiných zákonem chráněných údajů. Pokud k písemnému (e-mail) 

sdělení prodávajícího o znečitelnění konkrétních údajů ve Smlouvě nedojde ještě před 

uzavřením smlouvy, potvrzuje tímto prodávající, že výslovně souhlasí s uveřejněním 

smlouvy v plném rozsahu. 

 

2. Účastníci smlouvy, kteří dle svého prohlášení jsou k právním jednáním zcela oprávněni, 

prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich shodné a svobodné vůle a 

nestalo se tak v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze stran a pod 

nátlakem. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží 

po jednom vyhotovení. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

3. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

 

4. Obě strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

  

 

 

V Uherském Hradišti dne ……..……….  V ……………………… dne ………… 

 

 

 

 

………………………………………  …………………………………………. 

Uherskohradišťská nemocnice a.s.    AGROTEC a.s. 

MUDr. Petr Sládek      Ing. Robert Labík 

ředitel a místopředseda představenstva   na základě pověření 

 

 

 

Příloha č. 1 – Technická specifikace užitkového vozidla  

Příloha č. 2 – Technická specifikace izotermické skříňové nástavby 

Příloha č. 3 – Nabídka  

 


