KUPNÍ SMLOUVA
číslo: ……./2020
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v
platném znění (dále jen "občanský zákoník") mezi těmito stranami:

Prodávající:
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
Zapsaný:
Č. výpisu:

STRATOS AUTO, spol. s r.o.
500 03 Hradec Králové, Bří. Štefanů 1002
Martinem Strakošem, jednatelem
62028367
CZ 62028367
u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 6989

Kupující:
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:

Městys Liteň
267 27 Liteň 21
Filipem Kaštánkem, starostou
00233501
CZ00233501
Článek I.
Předmět plnění

1.

Předmětem této smlouvy je koupě níže specifikovaného vozidla Kupujícím od Prodávajícího:
Specifikace vozidla je uvedena v příloze č.1
Výše specifikovaný předmět plnění, včetně všech shora specifikovaných nadstandardních součástí,
příslušenství a doplňků je dále v této smlouvě označován jen jako "Vozidlo".
2. Prodávající se tímto zavazuje, že Kupujícímu za podmínek stanovených touto smlouvou odevzdá Vozidlo
včetně všech jeho součástí a příslušenství, a umožní mu nabýt vlastnické právo k Vozidlu, a Kupující se
zavazuje, že Vozidlo převezme a zaplatí Prodávajícímu dále sjednanou kupní cenu.
Článek II.
Kupní cena
1. Za Vozidlo specifikované v čl. I této kupní smlouvy Kupující zaplatí Prodávajícímu tuto kupní cenu:
Kupní cena vozidla celkem bez DPH:
Kupní cena vozidla celkem vč. 21% DPH:

1.197.000,-Kč
1.448.370,-Kč

Článek III.
Platební podmínky
1. Kupující zaplatí za Vozidlo ve výši 0,-Kč, a to na základě zálohové faktury vystavené Prodávajícím. Bude-li
záloha placena bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího uvedený v zálohové faktuře, je povinnost
Kupujícího zaplatit zálohu splněna dnem, ve kterém byla záloha řádně připsána na účet Prodávajícího. V
případě, že Kupující neuhradí zálohu řádně a včas, je Prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. V den předání Vozidla vystaví Kupující Prodávajícímu daňový doklad. Splatnost daňového dokladu je 30
dnů ode dne doručení kupujícímu.
3. Bez úplného zaplacení kupní ceny není Prodávající povinen předat Kupujícímu Vozidlo a převést na něj
vlastnické právo. Neuhradí-li Kupující nejpozději do dne předání Vozidla kupní cenu v plné výši, je
Prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Článek IV.
Předání a převzetí Vozidla
1. Prodávající se zavazuje dodat Vozidlo nejpozději do 128 dnů od podpisu kupní smlouvy. Dojde-li k
překročení této dodací lhůty u vozidla výlučně se sériovou výbavou o 4 týdny a u vozidla se zvláštní
(doplňkovou) výbavou o 8 týdnů, má Kupující právo od této kupní smlouvy odstoupit, a to jednostranným
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7.
8.

oznámením doručeným Prodávajícímu nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy mu vzniklo právo na odstoupení
dle tohoto ustanovení. Kupující však nemá právo od této kupní smlouvy odstoupit poté, bylo-li mu již
Prodávajícím oznámeno, že je Vozidlo připraveno k předání Kupujícímu. V případě oprávněného
odstoupení vrátí Prodávající Kupujícímu složenou zálohu.
Prodávající vyrozumí Kupujícího o konkrétním termínu (den a čas) předání a převzetí Vozidla. O převzetí
Vozidla Kupujícím bude mezi stranami sepsán předávací protokol.
Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu Vozidlo kdykoli v dodací lhůtě určené dle odst. 1 tohoto článku
IV. Kupující je povinen Vozidlo od Prodávajícího převzít nejpozději do 5-ti dnů ode dne, kdy k tomu bude
Prodávajícím vyzván.
Smluvní strany sjednávají, že Prodávající není povinen předat Vozidlo Kupujícímu, a převést tak na něj
vlastnické právo k Vozidlu nebude-li nejpozději v okamžiku předání Vozidla uhrazena kupní cena Vozidla v
plné výši.
Dostane-li se Kupující do prodlení s úhradou zálohy na Vozidlo, a neodstoupí-li Prodávající z tohoto
důvodu od této smlouvy, prodlužuje se dodací lhůta sjednaná v odst. 1 tohoto článku IV. o dobu, po kterou
je Kupující v prodlení s řádnou úhradou zálohy.
Dostane-li se Kupující do prodlení s převzetím Vozidla oproti termínu převzetí stanovenému Prodávajícím
dle odst. 3 tohoto článku IV. delšího než 14 dnů, je Prodávající oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit.
Převzetím Vozidla přechází z Prodávajícího na Kupujícího nebezpečí škody na Vozidle.
Prodávající se zavazuje předat Vozidlo Kupujícímu na adrese: Náměstí 71, 267 27 Liteň.
Článek V.
Nabytí vlastnického práva

1. Smluvní strany sjednávají, že vlastnické právo k Vozidlu nabývá Kupující až úplným uhrazením kupní ceny
Vozidla Prodávajícímu a převzetím Vozidla od Prodávajícího. Až do okamžiku předání Vozidla Kupujícímu
a současně do úplného zaplacení kupní ceny Vozidla zůstává vlastníkem Vozidla Prodávající.
Článek VI.
Odpovědnost za vady
1. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku, a v případě,
že Kupujícím je spotřebitelem, pak ustanovením § 2165 a násl. občanského zákoníku. Kupující potvrzuje,
že mu prodávající před podpisem této smlouvy sdělil veškeré údaje dle ustanovení § 1811 občanského
zákoníku, a zejména sdělil údaje o právech vznikajících z vadného plnění, a další podmínky pro
uplatňování těchto práv.
2. Záruční doba se sjednává na dobu 5 let od protokolárního předání vozidla.
3. Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu případnou vadu Vozidla bez zbytečného odkladu poté, co ji
mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, a to v místě sídla Prodávajícího.
4. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost potřebnou k řádnému vyřízení
reklamace vad Vozidla uplatněných Kupujícím, tj. zejména je Kupující povinen přistavit Vozidlo na
místo a v čase určeném Prodávajícím.
5. Nevyzvedne-li si Kupující Vozidlo u Prodávajícího nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne,
kdy byl Prodávajícím vyrozuměn o některém ze způsobů vyřízení reklamace, je Prodávající oprávněn
účtovat Kupujícímu parkovné za Vozidlo ve výši 75,-- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení
Kupujícího s převzetím Vozidla.
Článek VII.
Smluvní pokuty
1. V případě, že Kupující neuhradí řádně a včas výše sjednanou zálohu na kupní cenu za Vozidlo, a/nebo se
dostane do prodlení s úhradou kupní ceny Vozidla, a/nebo s převzetím Vozidla delšího než 14 dnů, a/nebo
jinak znemožní Prodávajícímu dodat Vozidlo dle této smlouvy, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši zálohy na Vozidlo, jak je sjednána výše v této smlouvě. Úhradou sjednané smluvní
pokuty není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu způsobené škody.
2. Smluvní strany sjednávají, že smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku VII. této smlouvy je Kupující
povinen uhradit nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy Prodávajícího k její úhradě na
adresu Kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy. Případné odstoupení Prodávajícího od této smlouvy
nemá vliv na povinnost Kupujícího k úhradě smluvní pokuty dle tohoto článku této smlouvy, a tato
ustanovení tedy mají smluvní strany zavazovat i po případném odstoupení od této smlouvy. Smluvní strany
rovněž sjednávají, že Prodávající je oprávněn započíst svoji splatnou i nesplatnou peněžitou pohledávku
za Kupujícím proti jakékoli peněžité pohledávce Kupujícího za Prodávajícím.

Článek VIII.
Závěrečná ujednání
STRATOS AUTO spol. s r.o.
Bratří Štefanů 1002, 50003 Hradec Králové - Slezské Předměstí
CZ62028367
zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Obecného nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních
údajů GDPR
Podmínky zpracování jsou uvedeny na stránkách www.stratosauto.cz v sekci „ochrana osobních údajů“.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom
vyhotovení.
Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy smluvních stran právním řádem České
republiky, a to ustanoveními občanského zákoníku.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Příloha č.1. – Technická specifikace
V Hradci Králové dne 27.7.2020

Prodávající:

Martin
Strako
š

Kupující:

Digitálně
podepsal
Martin Strakoš
Datum:
2020.07.30
09:36:51 +02'00'

.....................................................
STRATOS AUTO spol. s r.o.
Martin Strakoš, jednatel

Filip
Kaštánek

Podepsal Filip Kaštánek
DN: cn=Filip Kaštánek, c=CZ,
o=Městys Liteň [IČ 00233501],
ou=147,
email=starosta@mestysliten.cz
Důvod: Schvaluji tento
dokument.
Umístění Liteň
Datum: 2020.07.27 16:51:22
+02'00'

.....................................................
Městys Liteň
Filip Kaštánek, starosta

PŘÍLOHA č.1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ
Minimální technické požadavky na výbavu Vozidla
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homologace N1,
pohon zadní nápravy
vzadu dvoumontáž pneumatik
pneumatiky195/75R16
palivo benzin/ CNG (zemní plyn a biometan)
6-ti stupňová manuální převodovka
nosič kontejnerů,
dvojitá kabina,
benzinová nádrž 30 litrů,
plynová nádrž 40 kilogramů,
ukazatel motohodin,
posilovač řízení,
tažné zařízení s koulí SOmm D 23kN na konzole + zásuvka pro přívěs 12V 13PIN DIN s redukcí na 7PIN,
alternátor 180A / 12V,
měnič 12V / 230V / 1000W,
baterie 110 Ah
akustická signalizace zpátečky,
přední zástěrky kol
brzdy s ABS, ASR, Hill holder, brzdový asistent HBA, ESP9 s LAC
parkovací brzda manuální
příprava pro autorádio (anténa + reproduktory)
barva modrá Pegaso
dálkově ovládaná vyhřívaná zrcátka
dvousedadlo spolujezdce s 2 tříbodovými pásy se schránkou
čtyřmístné sedadlo 2. řady
determální tónované čelní sklo
elektrické stahování oken
zadní okna kabiny
centrální zamykání s dálkovým ovládáním
3. klíč od vozidla s dálkovým ovládáním
odkládací prostor + USB (5 W)
halogenové hlavní světlomety
denní světla
volný spínač na přístrojové desce
nástupní madla v kabině
horní odkládací police a 1 zásuvka DIN
ochrana olejové vany
mlhovky
náhradní plnohodnotné kolo,
ochrana olejové vany,
PTO 2512 l8ONm 1.077 čerpadlo
omezovač rychlosti 160km/h
kabina Daily šířka 2000mm
zpětná zrcátka pro šířku nástavby 2200mm
bez přepínače Eco
bez funkce Start&Stop
reflexní varovný trojúhelník
dva parkovací klíny v držácích
49. měření hladiny oleje tyčovou měrkou

Minimální technické požadavky na jednoramenný kloubový nosič kontejnerů
50. Jednoramenný kloubový nosič kontejnerů CTS 03-28 K CTS o výkonu 3 t (30 kN při výšce šasi podvozku
900 mm) pro manipulaci, přepravu a sklápění vzad vanového kontejneru, vč. překládání na přívěs, celkové
délky 3400 mm.
51. Vnější rozteč podélníků („IPE“120) 1060 mm.
52. Optimální celková délka kontejneru s ohledem k těžišti nosiče, zatížení náprav a pozici zadního pevného
nárazníku je 3400 mm (C2-34/3034).
53. Úhel sklápění – 49 stupňů.
54. Hydraulická nádrž - 10 lt vč. jemného filtru na straně zpětné větve.
55. Hmotnost mechanismu vč. náplní je 425 kg.
56. Výška háku 1000 mm (na střed oka kontejneru průměru 40 mm) se zajišťovací gravitační západkou.

57. Ovládání mechanismu el. ovladačem na kabelu z kabiny vč. blokování funkcí proti nepovoleným
manipulacím - posunu zajištěného a sklápěného kontejneru.
58. Zajišťování kontejneru hydraulické vnější se signalizací v kabině a blokováním sklápění odjištěného a
odjištění sklápěného kontejneru.
59. Montáž na podvozek IVECO Daily 50C14 CNG DK 4x2, celk. hmotnosti do 3,5 tun, dvojitá kabina, rozvor
4100 mm, s vybavením dle vyhl. 341/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
60. Povrchová úprava mechanismu – lakování na předem otryskaný povrch, na stříkací stolici (stranou
podvozku) vysoce kvalitními automobilovými laky v odstínu černé.
61. Hydraulické čerpadlo 16 lt/min. - podvozek musí být vybaven pomocným pohonem (PTO př. poměr cca 0,9
- 1,1) pro hydr. čerpadlo (příruba ISO-7653, hřídel DIN 5462) se zapínáním v kabině a omezením do 1000
ot/min. na výstupu PTO.
62. Hydraulické požadavky mechanismu: množství 16 lt/min., tlak do 20 Mpa
63. Doplňky a výbava podvozku dle vyhl. 341/2002 Sb. – blatníky, boční zábrana 2x2 Al, světla doplňková
obrysová zadní-boční s odraz. na raménku, světla doplňková obrysová zadní, tabulka max. rychlosti –
bude-li dán údaj a další dle požadavku,
64. Schránka na nářadí

