
Kupní smlouva

číslo SML-40/1070/INV/82/2020 
na

„Sklápěcí přívěs TCH 27-22,5 S3“

Tuto KUPNÍ SMLOUVU (dále jen „Smlouva“) uzavřely níže uvedeného dne 
dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění následující strany:

(A) Zrůst Trailers s.r.o.
Se sídlem Tovární 1212, 537 01 Chrudim
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C-40543,

Zastoupená: Martinem Zrůstem - jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických Smlouvy:

Bankovní spojení; 
Číslo účtu:

(dále jen „Prodávající“)

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

(dále jen „Kupující“)
(společně dále jako „Smluvní strany“).



1. Předmět Smlouvy

1.1 Předmětem Smlouvy je převod vlastnického práva k níže specifikovaným movitým věcem.
Specifikace a provedení: Továrně nový sklápěcí přívěs TCH 27-22,7 S3 (dále jen „předmět koupě“) 
podrobně specifikovaný v příloze č. 1 této Smlouvy (Specifikace předmětu Smlouvy).

Požadovaným místem dodání předmětu koupě Prodávajícím a místem převzetí předmětu koupě Kupujícím 
je níže uvedené cestmistrovství Kupujícího:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Cestmistrovství Lanškroun
Dobrovského 133
563 01 Lanškroun

Předmět Smlouvy jev souladu se Zadávací dokumentací na veřejnou zakázku „Sklápěcí přívěs“ ze dne 
15. 4. 2020 a v souladu s cenovou nabídkou Prodávajícího ze dne 17.4.2020

1.2 Prodávající Smlouvou prodává a Kupující Smlouvou kupuje výše uvedený předmět koupě za níže 
sjednanou kupní cenu.

1.3 Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu předmět koupě podle této Smlouvy a umožnit mu 
nabýt vlastnické právo k předmětu Smlouvy a předat předmět koupě Kupujícímu nejpozději do 150
kalendářních dnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

1.4 Prodávající se zavazuje vlastním nákladem dopravit předmět koupě ve lhůtě podle bodu 1.3 Smlouvy 
na místo dodání dle Smlouvy, složit jej v uvedeném místě a odevzdat jej Kupujícímu bez poškození.

2. Kupní cena

2.1 Cena, kterou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu za předmět koupě, byla sjednána na základě
výsledku výběrového řízení a dle dohody Smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH 1.077.000,- Kč

Celková cena včetně 21 % DPH 1.303.170,- Kč

slovy: jedenmiliontřistatřitisícstosedmdesát korun českých.

Tato cena je pevná a zahrnuje jak kompletní předmět koupě, tak veškeré náklady (včetně plateb v cizí měně, 
cla, nákladů spojených s balením, dopravou, konzervací a ochrannými nátěry apod.).

DPH bude účtována podle platných právních norem a předpisů, kde rozhodnou dobou pro výši DPH je doba 
zdanitelného plnění.

2.2 Smluvní strany si sjednávají zaplacení ceny bezhotovostním převodem, a to na základě Prodávajícím 
vyhotoveného a Kupujícímu doručeného daňového dokladu/faktury. Právo Prodávajícího na fakturaci 
vzniká dnem předání předmětu Smlouvy společně s doklady nezbytnými pro jeho užívám a uplatnění
případných vad z titulu záruky za jakost.
Výše faktury bude odpovídat Smlouvě, faktura bude doručena na adresu určenou pro doručováni nejdéle 
do 7 pracovních dnů po převzetí předmětu Smlouvy Kupujícím. Faktura vystavená Prodávajícím musí 
splňovat náležitosti daňového dokladu, a to v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění (včetně 
obchodní firmy, sídla, názvu peněžního ústavu, čísla bankovního účtu Prodávajícího, odkazu na Smlouvu
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nebo číslo Smlouvy a data vystavení faktury). Kupující je oprávněn vrátit Prodávajícímu bez zaplacení 
fakturu, která nemá formálně a fakticky správné náležitosti uvedené v tomto ustanovení; vykazuje rozpor 
mezi fakturovanou částkou a částkou ze Smlouvy. Současně s vrácením faktury sdělí Kupující 
Prodávajícímu důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je Prodávající povinen fakturu včetně jejich 
příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení Kupujícímu doplněné, opravené nebo nově vyhotovené 
faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky Smlouvy.

Adresa pro doručení faktury: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 
Pardubice.

2.3 Cena je splatná 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury 
Kupujícímu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího vedený®

Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího.

3. Vlastnické právo

3.1 Účastníci Smlouvy berou na vědomí, že Kupující se stane vlastníkem předmětu koupě okamžikem 
jeho faktického předání a převzetí.

3.2 K přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě dojde okamžikem jeho převzetí ze strany 
Kupujícího.

4. Odevzdání a převzetí předmětu koupě

4.1 Předmět koupě bude Prodávajícím odevzdán a Kupujícím převzat na základě shodných prohlášení 
stran v zápisu, uvedeném v bodě 4.4.

4.2 Kupující je oprávněn odmítnout předmět koupě převzít, bude-li se na něm ěi na jeho části vyskytovat 
v okamžiku odevzdání vada či více vad. Předmět koupě se považuje za odevzdaný a povinnost 
Prodávajícího odevzdat předmět koupě je splněna až okamžikem převzetí předmětu koupě Kupujícím bez 
vad.

4.3 Prodávající je povinen spolu s předmětem koupě předat Kupujícímu tyto doklady:
• veškeré listiny, jichž je třeba k nakládání s předmětem koupě a k jeho řádnému užívám,
• veškerou technickou dokumentaci, vztahující se k předmětu koupě.

4.4 O odevzdání a převzetí předmětu koupě sepíší Smluvní strany zápis, který bude obsahovat 
specifikaci předmětu Smlouvy, místo a datum jeho odevzdání. V závěru zápisu Kupující výslovně uvede, 
zda předmět koupě přebírá či nikoli a pokud ne, z jakých důvodů.

4.5 Iv případě, že se na předmětu koupě či na jeho části při převzetí bude vyskytovat vada či více vad, je 
Kupující oprávněn, nikoli však povinen, předmět koupě převzít, přičemž uvede, že předmět koupě přebírá s 
vadami, tyto do zápisu konkretizuje a stanoví Prodávajícímu lhůtuk jejich odstranění, ve které je 
Prodávající povinen takové vady vlastním nákladem odstranit. Strany výslovně sjednávají, že se v takovém 
případě nejedná o převzetí předmětu koupě bez vad ve smyslu jiných ustanovení Smlouvy.
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5. Odpovědnost za vady, záruky

5.1 V případě, že budou Kupujícím po převzetí předmětu koupě na tomto zjištěny vady, má Kupující 
právo uplatnit vůči Prodávajícímu nároky v souladu s ust. § 2099 až 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění.

5.2 Vadou se rozumí odchylka od množství, jakosti, provedení, druhu, vlastností či právního režimu 
předmětu koupě nebo jeho části, stanovených touto Smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně 
závaznými právními předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má předmět koupě 
v době jeho odevzdání Kupujícímu, byť se projeví později, a dále za ty, které se na předmětu koupě 
vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 5.3. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu 
koupě, že na předmětu koupě nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu 
bránila s předmětem koupě podle této Smlouvy disponovat. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě nemá 
žádné vady, které by bránily jeho použití k obvyklým účelům.

5.3 Prodávající poskytuje záruku v délce trvání 24 měsíců ode dne podpisu "Protokolu o předání a 
převzetí" oběma Smluvními stranami.

5.4 Prodávající neručí za škody na zařízení, vzniklé v důsledku neodborného zacházení ze strany 
Kupujícího nebo třetích osob v průběhu záruční doby.

5.5 Závada, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Kupujícím oznámena bez odkladu písemně 
nebo e-mailem Prodávajícímu a ten se zavazuje nastoupit na opravu záruční vady do 24 hodin po oznámení.

5.6 Prodávající je povinen vadu odstranit na vlastní náklady včetně potřebné demontáže a montáže a 
ostatních nákladů souvisejících s odstraněním vady.

5.7 Záruční podmínky: Záruční podmínky jsou platné při dodržení všech ustanovení pro provoz 
jednotlivých částí kompletu vyplývajících z návodů na obsluhu a záručních listů.
Prodávající se zavazuje nastoupit na opravu záruční vady do 24 hodin po oznámení na adresu: : Zrůst Trailers

5.8 Servis: Prodávající se zavazuje provádět záruční a pozáruční servis na dodaný předmět Smlouvy dle 
předepsaných rozpisů prohlídek jednotlivých součástí kompletu. Prodávající se zavazuje k zajištění 
záručních prohlídek i pozáručních oprav na základě objednávky Kupujícího, kterou zašle e-mailem na 
adresu servisního střediska Prodávajícího: : Zrůst Trailers

Lhůty záručních prohlídek:
1. záruční prohlídka do 2 měsíců,
2. záruční prohlídka do 6 měsíců,
3. záruční prohlídka do 12 měsíců,
4. záruční prohlídka do 24 měsíců,

nebo 5.000 km cena: do 5.000,- Kč
nebo 20.000 km cena: do 5.000,- Kč
nebo 50.000 km cena: do 5.000,- Kč
nebo 100.000 km cena: do 5.000,-Kč

Pozáruční a placený servis: hodinová sazba 680,- Kč, cena výjezdu servisního vozidla 12,- Kč/km.

Veškeré ceny uvedené v tomto článku jsou bez DPH.

5.9 Pokud porušením povinností Prodávajícím, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z 
této Smlouvy, vznikne Kupujícímu či třetím osobám v důsledku použití či užívám předmětu koupě jakákoliv 
škoda, odpovídá za ni Prodávající, a to bez ohledu na zavinění. Ustanovení předchozí věty platí i poté, co 
dojde k odstoupení od této Smlouvy některou ze stran či oběma stranami.
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6. Odstoupení od Smlouvy

6.1 Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy. Za podstatné 
porušení Smlouvy ze strany Prodávajícího se považuje zejména nedodržení termínu předání předmětu 
Smlouvy podle čl. 1 odst. 1.3 Smlouvy, nedodržení jakosti, nedodržení garantovaných parametrů daných 
Smlouvou a nedodržení parametrů obvyklých. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy i v případě, že 
Prodávající je v konkursním nebo vyrovnávacím řízení nebo v likvidaci.

6.2 V případě odstoupení Kupujícího od Smlouvy, z důvodu na straně Prodávajícího, uhradí Prodávající 
Kupujícímu prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které Kupujícímu vzniknou v souvislosti se 
zajištěním náhradního plnění. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok na náhradu případné škody 
(pokud není v jiných ustanoveních Smlouvy dohodnuto jinak).

7. Ujednání o úrocích z prodlení a smluvní pokutě

7.1 Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou plateb ve lhůtě uvedené v čl. 2 odst. 2.3 této Smlouvy je 
Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za 
každý den prodlení.

7.2 Bude-li Prodávající v prodlení s plněním závazku dle čl. 1 odst. 1.3 Smlouvy, sjednává se smluvní 
pokuta ve výši 0,03 % z ceny za každý i započatý den prodlení.

7.3 Při porušení povinnosti Prodávajícím dle čl. 1 odst. 1.3 Smlouvy, ke kterému se vztahuje smluvní 
pokuta dle bodu 7.2 má Kupující v případě vzniku škody vůči Prodávajícímu nárok na náhradu škody 
přesahující smluvní pokutu dle bodu 7.2.

7.4 V případě, že budou vydána mimořádná opatření, rozhodnutí, či doporučení v přímé souvislosti 
s šířením infekčního onemocnění SARSCov-2 způsobeným novým koronavirem (dále též jen 
„onemocnění“), či vzniknou jakékoliv nové skutečnosti nebo okolnosti v souvislosti s tímto onemocněním, 
v jejichž důsledku nebude možné splnit sjednaný termín dodání předmětu koupě, zejména bude zásadně 
omezena či zcela zastavena výroba Prodávajícího či jeho poddodavatelů, orgány veřejné moci bude vydáno 
doporučení necestovat do místa Prodávajícího, bude nařízena karanténa osob znemožňující nebo významně 
stěžující dodání předmětu koupě ve sjednaném místě apod., má Prodávající právo předložením rozhodných 
skutečností písemnou formou navrhnout Kupujícímu prodloužení sjednaného termínu dodání předmětu 
koupě (jakož i jednotlivých dílčích termínů, jsou-li stanoveny), a to i opakovaně. Návrh dohody je 
Prodávající povinen doručit Kupujícímu minimálně 30 dní před uplynutím termínu předání předmětu 
koupě. Za možný způsob komunikace považuje Kupující všechny varianty uvedené v zákoně o zadávání 
veřejných zakázek. Pokud bude mít Kupující rozhodné skutečnosti předložené Prodávajícím za prokázané, 
předloží Prodávajícímu do 10 dnů od obdržení návrhu Prodávajícího na dohodu písemný návrh dodatku 
Smlouvy s novým termínem dodání předmětu koupě.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

8.2 Tato Smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. Smlouvu v souladu s tímto zákonem zveřejní Kupující. Účinnosti nabývá Smlouva 
dnem uveřejnění v registru smluv.
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8.3 Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných, číslovaných dodatků 
podepsaných oběma Smluvními stranami.

8.4 Smlouva se řídí právem České republiky. Spory vzniklé mezi Smluvními stranami v souvislosti 
s plněním Smlouvy bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud v České republice, přičemž pro místní 
příslušnost je rozhodný obecný soud Prodávajícího.

8.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou 
originálech.

8.6 Pokud oddělitelné ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv 
na platnost zbývajících ustanovení Smlouvy. V takovém případě se strany Smlouvy zavazují uzavřít do 10 
pracovních dnů od výzvy druhé ze stran Smlouvy dodatek ke Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení 
Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím 
hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

8.7 Odpověď Smluvní strany, ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., s dodatkem 
nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy.

8.8 Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla 
sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své 
podpisy.

8.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany 
měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany 
stanovily jako předpoklady uzavření této Smlouvy.

8.10 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu 
podpisu této Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy.

9. Seznam příloh

Příloha č. 1: Specifikace předmětu Smlouvy 
Příloha č. 2: Prohlášení a záruka integrity

V Pardubicích dne: f j. 05. 2020

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Martin Zrůst 
jednatel

Zrůst Trailers s.r.o.

Smlouva kupní č. SML-40/1070/INV/82/2020 6z9



Příloha č. 1
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

„Sklápěcí přívěs TCH 27-22,5“

Požadované místo určení
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Cestmistrovství Lanškroun 
Dobrovského 133, 563 01 Lanškroun

Technická specifikace a provedení sklápěcího přívěsu
Sklápěcí točnicový třínápravový přívěs (druhá náprava zvedací) pro nákladní automobily třídy N3 s 
třístrannou vyklápěcí korbou, zapojený na hydraulický systém nákladního automobilu.

specifikace točnicového přívěsu TCH 27-22,5- třístranný sklápěč

Technické parametry:
• Celková délka vozidla
• délka korby
• šířka
• výška (koule příčníku)
• hmotnost užitečná:
• maximální technická/povolená hmotnost
• provozní hmotnost

8.800 mm
6.500 mm 

max 2.550 mm 
cca 1.250 mm 
cca 19.800 kg 
27.000/27.000 kg 
cca 7.200 kg

Specifikace: 
• rám

oj
nápravy

pérování
brzdová soustava
pneu
ráfky
blatníky
elektroinstalace
osvětleni

zadni zábrana 
korba

povrchová úprava 
barevné provedení

svařená konstrukce z pevnostní oceli žárově zinkovaná, podélníky I profil 
proměnného průřezu, horní pásnice v přední části vyvýšená z důvodu zesílení 
přechodu, včetně příčníků s koulemi pro sklápěcí nástavbu, 2ks příčníků pro 
uložení hydraulické pístnice zdvihu nástavby, vyztužení proti kroucení 
(BPW SRN) - délka běžně 1.600 mm, oko 50 mm, aretace pomocí 2ks pružin 
3x9t BPW, brzda 300 x 200, samostavitelné brzdové páky
2. náprava zvedací
vzduchové BPW s kladičkovým ventilem pro vypouštění vzduchu z vaků 
Wabco včetně EBS 4S/3M, park. brzda pružinové válce "TRISTOP"
6ks jednomontáž 385/65 R22,5 dle výrobce
6ks ocelové
6ks blatník plastový + zástěrky
24 V vodotěsná dle norem DIN, kabel 1 x 15 pol + kabel 2x7 pol
2ks přední bílé a 2páry boční oranžové LED diody, 2ks zadní sdružené světla 
2ks osvětlení LED RZ, 2ks boční tykadla LED 
ocelová 4hr. Trubka
celokovová, výška bočnic 1.000 mm, délka vnější 6.500 mm, šířka vnější 2.450 mm 
podlaha HARDOX 450, t=5 mm
sklápění pomocí hydraulického válce, sklápění do tří stran, čelo pevné 1.000 mm 
1 pár přivařených bočních sloupků, bočnice a zadní čelo otevírané samotíží 
před lakováním pískováno + základní nátěr + vrchní nátěr
nalakování podvozku RAL 9005, korba RAL 2011
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• výbava

• štítky
• dokumentace

• záruka

náhradní kolo včetně držáku, zábrany proti bočnímu vklínění, klíč na kola, sada 
žárovek, 2ks zakládací klín, plastový držák RZ, 2x bedna plastová vpravo 
výrobní štítek, štítky brzd a náprav a ovládání
TP, servisní knížky vozidla a náprav, záruční list, včetně reklamačního řádu 
návod k obsluze a údržbě, seznam ND brzd, obchodní podmínky, 
předávací protokol
24měsíců od data předání

Požadovaná dokumentace při předání sklápěcího přívěsu
Předávací protokol, záruční list a záruční podmínky, servisní kniha (v českém jazyce). Lhůty záručních 
prohlídek včetně uvedení cen za jednotlivé prohlídky (materiál včetně práce). Návod k obsluze ve dvojím 
vyhotovení (jednou v elektronické podobě), katalog náhradních dílů. Technický průkaz a technické 
osvědčení. Doklady o jakosti výrobku.

V Pardubicích dne: 1 1, 05. 2020 V Chrudimi dne: 44

Za Kupujícího:

Správa a údržba silníc Pardubického kraje

Za Prodávajícího:

Martin Zrůst 
jednatel

Zrůst Trailers s.r.o.
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Příloha č. 2

PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKA INTEGRITY

Prodávající: Zrůst Trailers s.r.o., Tovární 1212, 537 01 Chrudim

Číslo smlouvy Kupujícího: SML-40/1070ANV/82/2020

Zrůst Trailers s.r.o. prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy na „Sklápěcí přívěs TCH 27-22,5 S3“ 
nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům anebo že by zákon obcházelo. Zejména nenabízel výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky a ve vztahu k ostatním účastníkům se nedopustil žádného jednání 
narušujícího hospodářskou soutěž.

Současně dává záruku, že se ani po uzavření Smlouvy se zadavatelem žádného obdobného jednání 
nedopustí.

Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže Prodávající poruší záruku integrity po 
uzavření Smlouvy se zadavatelem, má zadavatel právo odstoupit od této Smlouvy.

V Chrudimi dne: /A.ik. •

Za Prodávajícího:

Martin Zrůst 
jednatel

Zrůst Trailers s.r.o
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