
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Č. smlouvy prodávajícího: 210/2020/PMDP 
Č. smlouvy kupujícího: 000354 00 20

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
se sídlem: Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
zastoupená: dopravně provozním ředitelem
IČO: 25220683
DIČ: CZ25220683, plátce DPH
bankovní spojení:
číslo účtu:
OR: Krajský soud Plzeň, sp. zn.: oddíl B, vložka 710
(dále jen „prodávající“)

a

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem: 
zastoupená:

Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
;edsedou představenstva 
, místopředsedou představenstva

IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení:
číslo účtu:
OR: Městský soud Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „kupující“)
(společně též „ smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v návaznosti na nabídku zájemce a 
ve smyslu ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, tuto

Kupní smlouvu č. 210/2020/PMDP

I. Předmět smlouvy:

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje předat kupujícímu 1 kus použitého 
trolejbusu ev. č. 2500, typ Tr 24 AGORA, z roku 2005 včetně veškeré technické 
dokumentace, která je specifikována v čl. II. (dále jen „vozidlo“) a umožnit 
kupujícímu nabýt vlastnického práva k vozidlu. Vozidlo je vymezeno jako:

o určeno: pro dráhu trolejbusovou
• nízkopodlažní trolejbus: ŠKODA 24 Tr AGORA
• Tp. č.: Ey 6871 P
o výrobce: ŠKODA ELECTRIC s. r. o. 
o výrobní číslo: TM96TAJ6V5ASE 3157 
o rok výroby: 2005
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2. Kupující se zavazuje vozidlo od prodávajícího dle podmínek uvedených v této 
smlouvě převzít a uhradit za něj prodávajícímu kupní cenu ve výši a způsobem 
stanoveným v článku III. této smlouvy.

II. Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje, že vozidlo předá kupujícímu nejpozději do 10 pracovních 
dnů ode dne připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

2. Smluvní strany tímto sjednávají, že vozidlo s technickou dokumentací bude 
předáno prodávajícím a převzato kupujícím nejpozději v poslední den lhůty 
uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy a na základě Předávacího protokolu 
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání vozidla se 
uskuteční v objektu prodávajícího, vozovna Karlov v Plzni, Borská 2964, 301 
00 Plzeň.

3. Předávací protokol bude obsahovat specifikaci prodávaného vozidla včetně 
evidenčního a výrobního čísla, seznam dokladů, jimiž je vozidlo vybaveno, tj. 
záznamy o provedení příslušných revizí a údržby, návody na použití a údržbu 
v elektronické nebo papírové podobě dle níže uvedené specifikace, popis 
technického stavu vozidla a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

4. Smluvní strany se zavazují, že konkrétní termín předání a převzetí vozidla stanoví 
bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy a po zaplacení kupní ceny 
kupujícím prodávajícímu.

5. Kupující se zavazuje zajistit odvoz vozidla na vlastní náklady a vlastními silami 
z areálu prodávajícího nejpozději do dvou měsíců od uzavření kupní smlouvy. Při 
prodlení kupujícího s odvozem z areálu prodávajícího, je povinností kupujícího 
zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení s odvozem vozidla. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
prodávajícího na náhradu škody, a to i v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.

6. Prodávající předá kupujícímu průkazy způsobilosti k vozu a kupující si zajistí 
zapsání změny provozovatele.

III. Cena a platební podmínky

1. Kupní cena vozidla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 238.000,- Kč 
bez DPH.

2. Náklady spojené s převzetím a přepravou vozidla hradí v plné výši kupující.

3. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu vozidla v celkové výši 
238.000, - Kč bez DPH, DPH ve výši 49.980, - Kč, celková cena s DPH ve výši 
287.980, - Kč bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený 
v záhlaví této smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy 
pod variabilním symbolem 101 661.
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4. Daňový doklad bude vystaven až po zaplacení kupní ceny a na základě 
podepsaného předávacího protokolu, a kromě zákonem stanovených náležitostí 
bude obsahovat specifikaci prodávaného vozidla (evidenční číslo, výrobní číslo) 
kopii oboustranně podepsaného předávacího protokolu a číslo objednávky. Dnem 
zdanitelného plnění bude den připsání finančních prostředků na účet 
prodávajícího. Faktura - daňový doklad bude mít náležitosti daňového a účetního 
dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
v platném znění.Na faktuře musí být uvedeno „Neplaťte bylo uhrazeno".

5. V případě, že nedojde dle čl. III odst. 3 této smlouvy k úhradě kupní ceny 
kupujícím, je prodávající oprávněn vozidlo nepředat, čímž se prodávající neocitne 
v prodlení se splněním povinnosti odevzdat věc a poskytnout součinnost v rámci 
předání dle čl. II této smlouvy.

6. Kupující bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, 
že Prodávající nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Kupující pouze základ 
daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a 
identifikovaných osob.

7. Stane-li se Prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Kupující pouze 
základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení 
Prodávajícího o jeho úhradě příslušnému správci daně.

IV. Technický stav vozidla

1. Kupující tímto prohlašuje, že byl seznámen s technickým stavem vozidla, včetně 
všech jeho součástí a příslušenství a že si jej před uzavřením této smlouvy a 
převzetím řádně a s odbornou péčí prohlédl a přesvědčil se o stavu vozidla a jeho 
vlastnostech, jeho funkčnosti. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že 
kupující nemá práva z vadného plnění ve smyslu ust. § 2099 a násl. občanského 
zákoníku; prodávající neodpovídá a nebude odpovídat kupujícímu za případné 
vady, technické vady a nedostatky, které by vznikly po jejich prodeji a převzetí 
kupujícím. Kupující se zavazuje, že případné technické vady a nedostatky, vzniklé 
po koupi a převzetí vozidla, odstraní sám a na své vlastní náklady a tyto nebude 
uplatňovat na prodávajícím.

2. Kupující uzavřením této smlouvy ve smyslu ust. § 1916 odst. 2 občanského 
zákoníku prohlašuje, že se vzdává veškerých práv z případných vad předmětu 
koupě. Stejně tak se kupující vzdává práva na náhradu škody, vznikla-li by mu 
v důsledku případných vad předmětu koupě.

V. Závěrečná ustanovení

1. Vlastnictví vozidla přechází na kupujícího dnem jeho předání a převzetí, tj. 
okamžikem podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. V tento okamžik přechází na kupujícího též nebezpečí škody na vozidle.

2. Kontaktní osoba(y) prodávajícího:



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

3. Kontaktní osoba(y) kupujícího:

4. Ve věcech výslovně neupravených kupní smlouvou platí ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění oběma smluvními stranami v Registru smluv.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že prodávající je právnickou osobou, v níž má 
většinovou majetkovou účast územní samosprávný celek, a proto se na tuto 
smlouvu (dále také jen „smlouva“), v souladu s § 2 odst. 1 písm. n) 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 (dále také jen „ZRS“), vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv (dále také jen „Registr smluv“).

7. Obě smluvní strany mají povinnost tuto smlouvu uveřejnit v Registru smluv, a to ve 
verzi pro uveřejnění. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní 
tajemství dle občanského zákoníku a bude v celém svém rozsahu nejpozději do 30 
dnů po podpisu této Smlouvy zveřejněna.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá smluvní 
strana obdrží jedno vyhotovení.

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné 
vůle a že nebyla uzavřena v tísni a ani za nápadně nevýhodných podmínek.

10. Smluvní strany prohlašují, že osobní údaje poskytnuté druhé smluvní straně 
v rámci vzniklého smluvního vztahu, budou smluvními stranami zpracovávány dle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pro účely 
plnění smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou. Po zániku právního důvodu 
zpracování osobních údajů budou tyto údaje zlikvidovány.

11. Smluvní strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoliv náležitost, 
kterou by některá ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření 
této smlouvy.

12. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:
a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se 

svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;
b) nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro

jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění 
poskytnuté služby; •

c) učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci 
nedopustili jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v 
úplatkářství, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle 
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení
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dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného 
trestného činu spojeného s korupcí dle TZ;

d) nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.

13. Každá ze smluvních stran prohlašuje:
a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 

418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“);

b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých 
zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO;

c) že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a 
zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu;

d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po 
ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DPP proklamuje, že za 
tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné 
činnosti a Etický kodex;

14. Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby 
její jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, 
přičitatelného jedné nebo oběma smluvním stranám ve smyslu zákona č. 418/2011 
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších 
předpisů.

15. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

V Plzni dne: ............J?..??...® V Praze dne:

Za prodávajícího Za kupujícího


