KUPNÍ SMLOUVA
č. *
uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

STRATOS AUTO, s.r.o.
se sídlem:

Bratří Štefanů 1002, 500 03, Hradec Králové

IČ:

62028367

DIČ:

CZ62028367

zastoupený:

*, jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C
6989

bankovní spojení:

*

číslo účtu:

*

(dále jen „prodávající“)
a
České dráhy, a.s.
se sídlem:

Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15

IČ:

70994226

DIČ:

CZ70994226

zastoupený:

*, ředitelem Odboru centrálního
nákupu a logistiky

zapsán v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8039

bankovní spojení:

*

číslo účtu:

*

(dále jen „kupující“)
(společně dále jen „smluvní strany“)
I. Prohlášení smluvních stran
1.

Kupující prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle
českého právního řádu, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě
stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky z ní plynoucí.

2.

Prodávající prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou
do příslušné evidence podle právního řádu státu svého sídla a že splňuje veškeré
podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít
a řádně plnit závazky z ní plynoucí.
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II. Předmět koupě
1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc (nové nákladní
automobily), která je předmětem koupě na základě dílčích objednávek kupujícího,
a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní a kupující se zavazuje, že věc převezme
a zaplatí prodávajícímu kupní cenu, to vše za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly, že plnění učiněné na základě této smlouvy, je ze strany
prodávajícího řádně splněno v okamžiku řádného dodání předmětu koupě prodávajícím
kupujícímu, přičemž dodání předmětu koupě musí být stvrzeno písemným předávacím
protokolem (dodacím listem) podepsaným oprávněným zástupcem kupujícího, jinak
se předmět koupě nepovažuje za dodaný. Oprávněný zástupce kupujícího nesmí
bez oprávněného důvodu odmítnout podepsat příslušný předávací protokol (dodací list).
3. Kupující na základě dílčí objednávky řádně dodaný předmět koupě převezme a zaplatí
za něj kupní cenu ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě.
4. Předmětem smlouvy jsou dodávky předmětu koupě specifikované v následující tabulce:
Předmět koupě
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
„A“ S TYPOVÝM
OZNAČENÍM

MJ

Množství

Kč/MJ bez DPH

Dodací
lhůta

Místo plnění

ks

1

*

*

*

ks

1

*

*

*

ks

1

*

*

*

ks

1

*

*

*

*
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
„B“ S TYPOVÝM
OZNAČENÍM

*
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
„C“ S TYPOVÝM
OZNAČENÍM

*
SPECIÁLNÍ NÁKLADNÍ
AUTOMOBILU „D“
S TYPOVÝM OZNAČENÍM

*
Celková cena v Kč bez DPH (objem
smlouvy):

*

5. Na předmět koupě bude prodávající poskytovat plnou záruku v délce 24 měsíců.
6. Celková
maximální
cena
*).
V této
započteno DPH dle zákona o DPH
7. Prodávající přiloží ke smlouvě
Produktový/nabídkový list vozidel.

předmětů

ke

všem

koupě
částce
automobilům

činí

jako

*,

Přílohu

(slovy:
není
č.

1

8. Prodávající prohlašuje, že plnění, které poskytuje kupujícímu, není v nepoměru k plnění,
které mu dle této smlouvy poskytuje kupující. Prodávající prohlašuje, že mu nejsou
známy okolnosti a skutečnosti, které by zakládaly nepoměr vzájemných plnění.
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III. Způsob a místo dodání předmětu koupě a předání.
1. Prodávající se zavazuje smluvený předmět koupě dodat v požadovaném množství
do místa plnění dle přílohy č. 2 této smlouvy a to v termínu nejpozději *
od účinnosti smlouvy.
2. Předmět smlouvy převezme osoba k tomu za stranu kupujícího určená, jež je uvedena
v příloze č. 2 smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího, resp. kontaktní osobu (viz příloha č. 2 této
smlouvy), na tel. čísle a zároveň do e-mailu zaslat potvrzení o přesném termínu (času)
dodání předmětu koupě podle této smlouvy, a to nejpozději čtrnáct pracovních dnů před
skutečným termínem dodání předmětu koupě.
4. Prodávající se zavazuje prokazatelně seznámit kupujícího s obsluhou předmětu koupě
a tuto skutečnost uvést v předávacím protokolu.
5. Příjem předmětu koupě je pouze v pracovní dny od 07.00 hod. do 13.00 hod.,
jinak pouze po předchozí dohodě.
6. Prodávající uvede v předávacím protokolu (dodacím listě) a daňovém dokladu (faktuře)
číslo kupní smlouvy a dílčí objednávky.
7. Předmět koupě je řádně dodán okamžikem dodání předmětu koupě uvedeném v čl. II,
této smlouvy včetně příslušenství a vybavení, a podepsání předávacího protokolu
(dodacího listu) o předání předmětu koupě s předáním všech potřebných dokladů.
8. Okamžikem skončení přejímky (tj. podpisem předávacího protokolu) přechází vlastnické
právo a nebezpečí škody na objednaném předmětu koupě na kupujícího. Skutečností
dokládající tento moment je podpis oprávněného zaměstnance kupujícího a otisk razítka
kupujícího na předávacím protokolu.
9. Prodávající je povinen zaslat kupujícímu, nejpozději s dodávkou, doklady vztahující
se k předmětu koupě, jinak se dodávka považuje za vadnou. Prodávající je povinen
předat kupujícímu při dodání předmětu koupě dodací list ve čtyřech vyhotoveních
a kupující je povinen je řádně potvrdit. Dvě vyhotovení potvrzeného dodacího listu
si ponechá kupující a dvě vyhotovení předá prodávajícímu. Současně s každým
daňovým dokladem (fakturou) zašle prodávající kupujícímu, jako přílohu, jedno
vyhotovení potvrzeného dodacího listu uskutečněné dodávky.
IV. Předání předmětu koupě
1. Smluvní strany se dohodly, že předmět koupě bude prodávajícím dodán na základě
kupujícím vystavených písemných objednávek. Pro každé dodání předmětu koupě vystaví
kupující objednávku, která bude obsahovat specifikaci požadovaného předmětu koupě
dle čl. II odst. 4 této smlouvy, jeho množství a cenu.
2. Podepisováním objednávek je pověřena ředitelka odboru správy a prodeje majetku *
*
3. Smluvní strany se dohodly, že objednávka je ze strany prodávajícího akceptována
ve chvíli, kdy je prodávajícímu doručena, tj. dílčí smlouva (objednávka) je na základě této
smlouvy uzavřena ve chvíli, kdy je prodávajícímu v souladu s touto smlouvou doručena
objednávka konkrétního předmětu koupě.
4. K převzetí předmětu koupě vyzve prodávající kupujícího písemně elektronickým dopisem
a to ve lhůtě alespoň 14 pracovních dnů předem. Výzvu k vyzvednutí kupující zašle panu
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*,
vedoucímu
*, e-mail: *.

oddělení

autoprovozu

a

manipulační

techniky,

tel:

5. Prodávající je povinen připravit a doložit u předání předmětu koupě:
a) Technický průkaz (v případě automobilu se zdvižným čelem samostatně také
pro uvedené zařízení)
b) Manuály potřebné k provozu a údržbě (návod k obsluze)
c) Plán servisních kontrol
Bez těchto dokladů nelze považovat předmět koupě za způsobilý k předání a převzetí.
6. Kupující není povinen převzít předmět koupě vykazující vady a nedodělky, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech, stanovených zadávací
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí
nedokončená práce na předmětu koupě oproti zadávací dokumentaci.
8. O průběhu přejímacího řízení pořídí prodávající předávací protokol, ve kterém se mimo
jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je předmět koupě obsahuje, s termínem jejich
odstranění. Pokud kupující odmítá předmět koupě převzít, je povinen uvést do zápisu
svoje důvody.
9. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny dodání předmětu koupě nebo den předání,
rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
V. Cena předmětu koupě
1.

Cena předmětu koupě je uvedena v čl. II odst. 4 této smlouvy a je stanovena dohodou
smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a bude
vždy uvedena v dílčí objednávce.

2.

K ceně předmětu koupě uvedené v této smlouvě bude připočtena DPH v zákonné výši.

3.

Touto smlouvou sjednané ceny předmětu koupě jsou cenami konečnými a jsou v nich
zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s plněním předmětu této smlouvy, tj.
včetně, dopravného do místa plnění uvedeného v kupní smlouvě a plnou záruku v délce
24 měsíců, pokud smlouva nestanoví jinak, dále nákladů na převozní registrační
značku, úhradu mýtných transakcí, povinného ručení a případných dalších správních
a jiných poplatků s dodáním předmětu koupě spojených. Ceny sjednané ve smlouvě
nejsou závislé na změně kurzu zahraničních měn ani na vývoji inflace.
VI. Platební podmínky

1.

Cena za předmět koupě dodaný kupujícímu v souladu s touto smlouvou bude kupujícím
uhrazena prodávajícímu na základě prodávajícím řádně vystaveného a kupujícímu
doručeného daňového dokladu (faktury).

2.

Daňový doklad (fakturu) je prodávající povinen vystavit kupujícímu nejpozději
do 15 kalendářních dnů po řádném dodání předmětu koupě specifikovaném v každé
jednotlivé objednávce. Přílohou každého daňového dokladu musí být kopie kupujícím
potvrzeného předávacího protokolu (dodacího listu), který se vztahuje k předmětu
koupě, jehož cena má být na základě předmětné faktury uhrazena.

3.

Fakturovaná částka a rozsah služeb nesmí být vyšší, než jak bylo stanoveno v příslušné
dílčí objednávce. Pro každou dílčí objednávku bude prodávající fakturovat zvlášť.

4.

Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) činí 30 kalendářních dnů
od jeho vystavení prodávajícím. Lhůta splatnosti je zachována připsáním fakturované
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částky na účet prodávajícího nejpozději v poslední den lhůty splatnosti. Připadne-li tento
den na den pracovního klidu nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující
pracovní den. Řádně vystavený daňový doklad je prodávající povinen odeslat
kupujícímu ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne vystavení na kontaktní adresu.
5.

Fakturační adresa kupujícího : České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110
15 Praha 1.
Korespondenční adresa kupujícího pro zasílání faktur: České dráhy, a.s., Nábřeží L.
Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1.
Adresa konečného příjemce: České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15
Praha 1.

6.

Daňový doklad (faktura) musí splňovat veškeré předepsané náležitosti daňového
dokladu stanovené příslušnými právními předpisy pro účetní a daňové doklady. Vedle
toho musí daňový doklad obsahovat i další dále uvedené údaje:
 evidenční číslo (označení) daňového dokladu (faktury),
 číslo smlouvy
 SAP číslo objednávky kupujícího,
 den splatnosti,
 cena v Kč bez DPH za MJ dané položky,
 fakturovanou částku včetně údajů pro zúčtování DPH,
 název a sídlo prodávajícího a kupujícího včetně IČ a DIČ,
 číslo účtu prodávajícího,
 údaj o zapsání v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
 peněžní ústav, který pro prodávajícího vede účet, na nějž má být placeno,
 variabilní symbol,
 adresu konečného příjemce plnění s označením, že se jedná o konečného
příjemce,
 další údaje uvedené jako povinné pro fakturu ve smlouvě/objednávce,
 datum zdanitelného plnění,
Celková částka k úhradě musí být na každém daňovém dokladu (faktuře) zaokrouhlena
na dvě desetinná místa. Přílohou daňového dokladu (faktury) musí být kopie příslušného
protokolu o předání a převzetí Předmětu koupě podepsaná oprávněným zástupcem
Kupujícího, který se stane nedílnou součástí.

7.

Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy
nebo smlouvou nebo údaje v ní uvedené nebudou správné nebo pokud přílohou faktury
nebudou požadované dokumenty, je kupující oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti
prodávajícímu s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém
případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu od počátku doručením opravené
faktury kupujícímu.

8.

V případě, že je faktura doručena v termínu kratším, než je 14 kalendářních dní
před datem splatnosti, je datum splatnosti 14 kalendářních dní od data doručení.

9.

Prodávající akceptuje, že kupující může přejít v průběhu trvání smlouvy na centrální
fakturační adresu pro doručování
faktur v listinné podobě. Rovněž může dojít
k přechodu na příjem elektronických faktur, přičemž pro tento způsob fakturace bude
nutno uzavřít Smlouvu o elektronické fakturaci, která stanoví technické podmínky.
O těchto skutečnostech bude kupující informovat prodávajícího písemně.

10. Veškeré platby dle této Smlouvy budou probíhat v korunách českých a výlučně
bezhotovostním převodem na příslušná čísla účtů uvedená v záhlaví této Smlouvy.
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11. V případě, že v České republice dojde k zavedení EUR jako úřední měny, bude
proveden přepočet ceny na EUR podle úředně stanoveného přepočítacího koeficientu.
Veškeré platby (uhrazené i neuhrazené) budou ke dni takového zavedení EUR
přepočteny a hrazeny pouze v EUR. Tato skutečnost bude mezi Smluvními stranami
upravena písemným dodatkem ke Smlouvě.
12. Kupující uhradí kupní cenu bankovním převodem na účet Prodávajícího uvedený
v záhlaví této Smlouvy.
13. V souvislosti s plněním Smlouvy nebude Prodávající požadovat po Kupujícím hrazení
jakýchkoliv záloh.
VII. Povinnosti smluvních stran
1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Prodávající touto smlouvou převádí na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě.
3. Na dodacím listě (předávacím protokolu) vystaveném prodávajícím a dvojmo
předávaném kupujícímu spolu s předmětem koupě, je prodávající vždy povinen uvádět:
- přesné označení prodávajícího a kupujícího,
- číslo dodacího listu a datum vystavení,
- číslo kupní smlouvy a číslo objednávky,
- druh předmětu koupě
- cenu za odběrní jednotku bez DPH, počet odběrných jednotek, cenu celkem
za položku a cenu celkem za všechny položky,
- určené místo plnění,
- datum předání a podpis prodávajícího,
- uvedení příloh dodacího listu
- prokazatelné potvrzení seznámení s obsluhou předmětu
4. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o všech změnách svých údajů, které
podléhají zápisu do obchodního rejstříku nebo mají vliv na uzavřený smluvní vztah,
a to předtím, než k takové změně dojde, není-li toto možné, pak bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů poté, co taková změna nastala.
5. Prodávající se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit kupujícímu svou insolvenci
nebo hrozbu jejího vzniku. Kupující je v případě podezření na insolvenci prodávajícího
nebo její hrozbu nebo podezření na neuhrazení DPH nebo její zkrácení či vylákání
daňové výhody oprávněn odvést částku DPH z uskutečněného zdanitelného plnění přímo
příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a 109a zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
V takovém případě tuto skutečnost kupující bez zbytečného odkladu oznámí
prodávajícímu. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka prodávajícího vůči
kupujícímu v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení smlouvy
za uhrazenou. Zároveň prodávající neprodleně oznámí, zda takto provedená platba
je evidována jeho správcem daně.
6. Prodávající se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku
kupujícího na základě této smlouvy (nebo jeho část) bude k datu splatnosti příslušného
závazku zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2
zákona o DPH. Pokud bude prodávající označen správcem daně za nespolehlivého
plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti
neprodleně písemně informovat kupujícího spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost
nastala.
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7. Pokud kupujícímu vznikne podle § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH
z přijatého zdanitelného plnění od prodávajícího, má kupující právo bez souhlasu
prodávajícího uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a zákona
o DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění daně uhradí kupující částku DPH podle
faktury (daňového dokladu) vystavené prodávajícím na účet správce daně prodávajícího
a prodávajícího o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. Zaplacením částky DPH
na účet správce daně prodávajícího se závazek kupujícího uhradit částku odpovídající
výši takto zaplacené DPH vyplývající z této smlouvy považuje za splněný.
8. Prodávající se zavazuje nedat do zástavy a nepostoupit své pohledávky plynoucí z této
smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
V případě, že prodávající poruší toto smluvní ujednání, je kupující oprávněn účtovat
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z hodnoty zastavené či postoupené
pohledávky, minimálně však ve výši 5 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ takového
postoupení nebo zastavení, a to i v případě, kdy by se postoupením nebo zastavení
ukázalo jako neplatné.
9. Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech souvisejících
s předmětem koupě, jakož i s vytvořením a obsahem této smlouvy.
10. Kupující se zavazuje nesdělovat nikomu informace související s výrobní činností
prodávajícího, které by se v souvislosti s tímto smluvním vztahem dozvěděl.
11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění
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)
a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv se zavazuje zajistit
kupující neprodleně po podpisu smlouvy. Kupující se současně zavazuje informovat
prodávajícího o provedení registrace tak, že zašle prodávajícímu kopii potvrzení správce
registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží
potvrzení, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku a s ID datové
schránky prodávajícího (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv
o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
12. Kupující se zavazuje převzít řádně dodaný předmět koupě a zaplatit za něj cenu ve výši
a způsobem dohodnutým v této smlouvě.
VIII. Záruční doba, odpovědnost za vady
1. Prodávající prohlašuje, že jeho vlastnické právo k předmětu koupě jako celku i k jeho
jednotlivým částem není ničím omezeno, že je oprávněn převést jej na základě této
smlouvy na kupujícího, a že předmět koupě není zatížen právy třetích osob, tj. nemá
žádné právní vady.
2. Prodávající odpovídá za to, že dodaný předmět koupě nemá v okamžiku dodání faktické
vady a odpovídá veškerým zákonným předpisům a normám, které se k předmětu koupě
vztahují, podkladům dodaným či odsouhlaseným kupujícím a podmínkám sjednaným
v této smlouvě a že si tyto vlastnosti zachová po celou dobu záruční lhůty.
3. Prodávající poskytuje na předmět koupě záruku v délce trvání 24 měsíců od dne předání
předmětu koupě kupujícímu. Dnem předání předmětu koupě se rozumí den,
který je uveden jako den převzetí předmětu koupě na předávacím protokolu (dodacím
listu).
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na předmětu koupě vada, oznámí kupující
bezodkladně její výskyt písemně prodávajícímu. Práce na odstranění vady v záruční
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době je prodávající povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů
ode dne, kdy byl o vadě uvědomen (pro tyto účely se rozumí „uvědoměním o vadě“
vyrozumění o vadě učiněné telefonicky, faxem nebo e-mailem ve smysl. odst. 6. tohoto
článku), nedojde-li k dohodě na jiném termínu.
5. Vada v záruční lhůtě bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném
termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou.
6. Vada (její oznámení) bude kupujícím uplatněna telefonicky, faxem nebo e-mailem
a následně potvrzena formou písemného dopisu či písemného prohlášení. Oznámení
o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady.
7. Provedenou opravu prodávající písemně předá kupujícímu.
8. V případě, že prodávající nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku
smlouvy, je kupující oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele
(společnosti). V tomto případě je prodávající povinen uhradit náklady na přepravu
nákladního automobilu k odstranění záruční vady. Pokud prodávající prokáže,
že za odstraněnou vadu neručí, je kupující povinen prodávajícímu uhrazenou částku
za odstranění vady uhradit v plné výši a to na základě vystavené faktury.
9. Předmět smlouvy neztrácí záruku, pokud bude oprava či servis
v autorizovaném servisu, který uvedl prodávající v příloze č. 3 této smlouvy.

prováděna

10. Prodávající odpovídá za to, že dodaný předmět smlouvy odpovídá technickému zadání,
technické specifikaci a podmínkám sjednaným v této smlouvě. V případě zjištění
jakýchkoliv vad předmětu smlouvy je kupující povinen neprodleně o svých zjištěních
písemně informovat prodávajícího. Prodávající provede bez zbytečného odkladu šetření
a kupující neprodleně písemně oznámí zjištění vady předmětu smlouvy a uplatní nároky
z vady předmětu smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
obchodní zákoník, v platném znění.
11. Uplatněním nároků z vad předmětu smlouvy není dotčeno právo kupujícího na náhradu
škody.
IX. Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1.

Pokud prodávající bude v prodlení s řádným dodáním předmětu koupě (tj. nedodá
předmět koupě v souladu s touto smlouvou, zejména v jakosti, množství a provedení dle
smlouvy) ve lhůtě stanovené v objednávce, má kupující právo na smluvní pokutu
ve výši 0,25 % z ceny objednávky bez DPH, s jejímž řádným splněním je prodávající
v prodlení, a to za každý započatý den prodlení a za každý jednotlivý případ, maximálně
však 40 % z ceny plnění příslušné objednávky, se kterou je v prodlení bez DPH.

2.

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny (faktury – daňového dokladu)
vzniká prodávajícímu právo na uplatnění úroků z prodlení ve výši stanovené nařízením
vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena
orgánu právnické osoby jmenovaného soudcem a upravují některé otázky Obchodního
věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění, maximálně
však 10% z hodnoty objednávky bez DPH, k níž se vztahuje prodlení kupujícího
se zaplacením ceny předmětu koupě.

3.

V případě prodlení prodávajícího s vyřízením reklamace má kupující nárok na smluvní
pokutu ve výši 0,25 % ceny reklamovaného předmětu koupě bez DPH za každé
jednotlivé prodlení s odstraněním vady a za každý započatý den prodlení, maximálně
však 10 % z hodnoty reklamovaného předmětu koupě bez DPH.
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4.

V případě, že V případě, že předmět koupě bude mít právní vady, má kupující právo
na smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny předmětu koupě uvedené v čl. II. odst. 6
smlouvy bez DPH.

5.

Povinnost zaplatit:
a) smluvní pokutu a případnou náhradu škody má prodávající do 30 dnů od doručení
výzvy kupujícího prodávajícímu k zaplacení,
b) úrok z prodlení má kupující do 30 dnů od doručení výzvy a vyčíslení částky
prodávajícím.

6.

Vedle smluvní pokuty má kupující právo požadovat náhradu škody způsobené
mu porušením povinnosti prodávajícím, a to ve výši převyšující smluvní pokutu.

7.

Prodávající prohlašuje, že smluvní pokuty sjednané v této smlouvě považuje
za přiměřené vzhledem k povinnostem, k jejichž splnění se váží.
X. Doba trvání smlouvy

1.

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a její účinnost končí splněním níže uvedené
podmínky
a) Předáním celého předmětu koupě a dnem vypršením 24 měsíční záruky
u předmětu koupě, který byl předán jako poslední.

3.

Každá ze smluvních stran má právo od této smlouvy odstoupit za podmínek
stanovených občanským zákoníkem.

4.

Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím se považuje zejména, nikoliv však výlučně,
případ, kdy:
a) je v prodlení s dodáním předmětu koupě dle této smlouvy déle než 15 dnů
nebo neplnění záručních podmínek na dodaný předmět koupě.

5.

Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být zasláno druhé straně. Účinky
odstoupení nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

6.

Odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy musí být příslušnou
smluvní stranou učiněno v souladu s ust. § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, bez zbytečného odkladu poté, co k podstatnému porušení smlouvy
došlo. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že lhůtou bez zbytečného
odkladu se pro účely této smlouvy rozumí lhůta v délce 10 pracovních dnů od okamžiku,
kdy se smluvní strana o podstatném porušení smlouvy dozvěděla.
XI. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České
republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
2. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Prodávající nemá právo na náhradu škody a kupující není povinen hradit škodu vzniklou
prodávajícímu tím, že kupující oprávněně započetl svou pohledávku vůči pohledávce
prodávajícího, tj. smluvní strany vylučují ust. § 1990 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění.
4. Prodávající podpisem smlouvy prohlašuje, že bere na vědomí Etický kodex obchodního
partnera společnosti České dráhy, a.s., zveřejněný trvale na webové stránce
http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/eticky-kodex/-30201/, zavazuje se dodržovat
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zásady v něm uvedené, a pro případ porušení Etického kodexu obchodního partnera
společnosti České dráhy, a.s., kterým se rozumí porušení závazků či nepravdivost
prohlášení prodávajícím takto učiněná, bere na vědomí, že zároveň dochází k porušení
smlouvy s důsledky v ní sjednanými a předvídanými v čl. IV Etického kodexu obchodního
partnera společnosti ČD, a.s.
5. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti,
sankce za porušení smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s předmětem koupě
ujednány, jsou obsaženy v textu této smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují,
že ke dni uzavření této smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody,
které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny
ujednáními obsaženými v této smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto
smlouvu doplňovalo nebo měnilo.
6. Veškeré změny nebo doplnění této smlouvy musí být učiněny formou písemného
dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak je taková
změna nebo doplnění smlouvy neplatné, přičemž pro vyloučení pochybností smluvní
strany konstatují, že písemná forma není zachována při právním jednání učiněném
elektronickými nebo technickými prostředky ve smyslu ust. § 562 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, za písemnou formu se považuje pouze forma listinná.
7. Jakékoliv jednání předvídané v této smlouvě, musí být učiněno, není-li ve smlouvě
výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami.
Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, neníli ve smlouvě výslovně stanoveno jinak.
8. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z této kupní smlouvy nebo v souvislosti
s ní především smírnou cestou. Pokud se nepodaří spor vyřešit dohodou smluvních
stran, bude spor řešen dle hmotného a procesního práva České republiky a k jeho
projednání jsou příslušné soudy České republiky v souladu se zák. č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, v platném znění, přičemž místní příslušnost soudu bude určena
dle sídla kupujícího.
9. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné, zdánlivé,
neúčinné či nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, zdánlivost,
nevymahatelnost či neúčinnost smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany
zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným
a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení původní.
10. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě,
nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné
podobě a druhé smluvní straně doručena, přičemž doručovací adresou je kontaktní
adresa uvedená v záhlaví této smlouvy, popř. nestanoví-li smlouva kontaktní adresu,
je doručovací adresou adresa sídla příslušné smluvní strany. V případě, že kterákoli
smluvní strana odmítne písemnost převzít, nebo v případě pochybností o tom, kdy byla
písemnost doručena, považují se písemnosti učiněné na základě této smlouvy nebo
v souvislosti s ní za doručené okamžikem odmítnutí převzetí písemnosti nebo třetí
pracovní den po odeslání, s výjimkou případů, kdy byla písemnost odeslána na adresu
v zahraničí, v takovém případě je písemnost doručena patnáctým dnem po odeslání.
11. Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze
za předpokladu, že bude učiněno dohodou smluvních stran, uzavřenou v listinné podobě
a podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
12. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
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13. Prodávající není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části
na třetí osobu bez předchozího výslovného souhlasu kupujícího. V případě,
že prodávající převede svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části, má kupující
nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč. Kupující si tímto vyhrazuje právo takový
souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas
s převodem kupující udělí či nikoli, je prodávající povinen opatřit a dodat veškeré
informace a dokumenty, o které kupující požádá. Tato smlouva není převoditelná
rubopisem.
14. Kupující je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok vzniklý na základě této
smlouvy, a to jak splatný či nesplatný, proti kupní ceně předmětu koupě, která má
být kupujícím v souladu s touto smlouvou uhrazena bez ohledu na skutečnost, zda je již
splatná či nikoliv.
15. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto kupní smlouvou se řídí právním řádem České
republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
a obecně závaznými právními předpisy souvisejícími.
16. Tato smlouva se uzavírá v souladu s výsledkem výběrového řízení pro sektorovou
veřejnou zakázku: Nákup nákladních automobil a speciálního vozidla a prodávající je při
plnění závazků z této smlouvy rovněž vázán svou nabídkou předloženou v rámci
výběrového řízení.
17. Osobou odpovědnou na straně kupujícího za akceptaci (převzetí), kontrolu
a vyhodnocení předmětu koupě této smlouvy je *, vedoucí oddělení
autoprovozu a manipulační techniky, tel: *, e-mail: *.
18. Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, přičemž každá strana
obdrží jedno vyhotovení.
19. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její přílohy, to bez ohledu na skutečnost, zda jsou
se Smlouvou pevně spojeny:
Přílohy
č. 1 – Produktový/nabídkový list automobilů (doplní prodávající)
č. 2 – Místa plnění, kontaktní osoby
č. 3 – Seznam autorizovaných servisů
Za prodávajícího:

Za kupujícího:

STRATOS AUTO, s.r.o.

České dráhy, a.s.

V Hradci Králové

V Praze dne

dne

------------------------------------------*, jednatel

-------------------------------------------*
ředitel odboru centrálního nákupu
a logistiky

______________________________________________
*Obchodní tajemství
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Příloha č. 1 – Produktový/nabídkový list automobilů (doplní prodávající)

*

______________________________________________
*Obchodní tajemství

Příloha č. 2 – Místa plnění, kontaktní osoby
Pro zabezpečení realizace činností, které povedou ke kompletnímu předání předmětu plnění
dle Smlouvy, jsou u Smluvních stran stanoveny níže uvedené kontaktní osoby.
1.

a) Zástupce Kupujícího (s oprávněním měnit či rušit tuto Smlouvu):
Jméno:

*
ředitel Odboru centrálního nákupu a logistiky

b) Kontaktní osoba ve věcech technických (s právem přebírat a předávat všechna
plnění, technické informace potřebné pro plnění smluvního závazku dle této Smlouvy
od druhé Smluvní strany, o které druhá Smluvní strana ke splnění závazků v souladu
s touto Smlouvou požádá):
Jméno:
Tel.:
Mail:

*
*
*

c) Kontaktní osoby a místa předání předmětu plnění.
Vozidlo

Místo plnění

Kontaktní osoba

Nákladní automobil - celková
povolená hmotnost do 10t

*

*

Nákladní automobil - celková
povolená hmotnost do 18t

*

*

Nákladní automobil - celková
povolená hmotnost do 7,5t

*

*

Speciální nákladní automobil
- celková povolená hmotnost
do 3,5t - POJÍZDNÁ DÍLNA

*

*

2.

Kontaktní osoby Prodávajícího:
a)
Kontaktní osoba ve věcech smluvních (s právem přebírat všechny informace
potřebné pro plnění tohoto smluvního závazku od odběratele, o které ke splnění
závazků v souladu s touto Smlouvou požádá a předávat mu všechna plnění
uskutečněná dle této Smlouvy, nikoli však s oprávněním jakkoli měnit či rušit
tuto Smlouvu) je:
Jméno:
Tel.:
Mail:

*
*
*

b) Kontaktní osoba ve věcech technických (s právem přebírat a předávat technické
informace potřebné pro plnění smluvního závazku dle této Smlouvy od druhé Smluvní
strany, o které druhá Smluvní strana ke splnění závazků v souladu s touto smlouvou
požádá):
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Jméno:
Tel.:
Mail:
3.

*
*
*

Případné změny kontaktních osob obou Smluvních stran oznámí Smluvní strana
písemně (možno též e-mailem) druhé Smluvní straně bez zbytečného prodlení, aniž
by bylo třeba vyhotovovat dodatek ke smlouvě.

______________________________________________
*Obchodní tajemství
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*Obchodní tajemství

