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Kupní smlouva 
(dále jen „smlouva“) 

uzav�ená dle § 2079 zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, 
(dále jen „ob�anský zákoník“) 

 

Eviden�ní �íslo kupujícího: D911200024 

Eviden�ní �íslo prodávajícího:  

�íslo akce kupujícího: 399160040 

 

I. Smluvní strany 

Kupující: 
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské P�edm�stí, 
 500 03 Hradec Králové 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální �editel 
Osoba oprávn�ná k podpisu: Ing. Pavel �ehák, technický �editel 
Zástupce pro v�ci technické: XXX 
 XXX 
 XXX 
I�:  70890005  
DI�:  CZ70890005   
Bankovní spojení: XXX 
Zápis v obchodním rejst�íku:  Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel:  XXX 
Fax:  XXX 
E-mail: XXX 

na stran� jedné 
(dále jen jako „kupující“) 

Prodávající: 
Název: STRATOS AUTO, spol. s r.o.   
Adresa sídla: Brat�í Štefan� 1002, Slezské P�edm�stí, 
 500 03 Hradec Králové 
Statutární orgán: Martin Strakoš, jednatel 
Zástupce pro v�ci smluvní: Martin Strakoš, jednatel 
Zástupce pro v�ci technické:  XXX 
I�:  62028367 
DI�:  CZ62028367 
Bankovní spojení: XXX 
Zápis v rejst�íku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 6989 
Tel: XXX 
E-mail:  XXX 
  

na stran� druhé 
(dále jen jako „prodávající“) 
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II. P�edm�t koup� 
Podkladem pro uzav�ení této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 25. 6. 2020 podaná pro 
ve�ejnou zakázku nazvanou „Dodávka dodávkových vozidel - 6 ks“ (dále též „dodávka“), 
upravenou zákonem �. 134/2016 Sb. o zadávání ve�ejných zakázek, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 

Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu p�edm�t koup� a umožnit mu nabýt 
k n�mu vlastnické právo pro �eskou republiku s právem hospoda�it pro kupujícího. 

P�edm�tem smlouvy je koup� 6 ks nových, nepoužitých, kvalitních a úplných dodávkových vozidel 
dle požadavk� kupujícího, stanovených technickými specifikacemi dodávky, doprava p�edm�tu 
koup� na místo p�edání a záru�ní servis. 

Technická specifikace p�edm�tu koup�: 

Podrobný popis p�edm�tu koup�, v�etn� technické specifikace, je nedílnou p�ílohou �. 1 smlouvy.  

�ást zakázky �. 1 - st�ední dodávkové vozidlo - 4 ks 
v konfiguraci dle p�ílohy �. 1 – �ást zakázky �. 1 – technická specifikace 
výrobce vozidla, obchodní ozna�ení, typ: Fiat Ducato 140k 33 L2H1 

�ást zakázky �. 2 - velké dílenské dodávkové vozidlo (Jablonec) - 1 ks 
v konfiguraci dle p�ílohy �. 1 – �ást zakázky �. 2 – technická specifikace 
výrobce vozidla, obchodní ozna�ení, typ: Není p�edm�tem smlouvy 

�ást zakázky �. 3 - velké dílenské dodávkové vozidlo (Kostomlaty) - 1 ks 
v konfiguraci dle p�ílohy �. 1 – �ást zakázky �. 3 – technická specifikace 
výrobce vozidla, obchodní ozna�ení, typ: Není p�edm�tem smlouvy 

Kupující se zavazuje p�edm�t koup� p�evzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou 
v �lánku V. této smlouvy.  

• Spole�ná specifikace p�edm�tu koup�: 
• jedná se výhradn� o nová a nepoužívaná vozidla kategorie M1 nebo N1, 
• vozidla jsou schválena pro provoz v �R dle zákona �. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
• nástavby vozidel budou zapsány v osv�d�ení o registraci vozidla, 
• technické specifikace všech vozidel, v�etn� emisních limit�, vyhovují platné legislativ� 

k datu p�edání vozidel prodávajícím kupujícímu, 
• je schválena výbava a p�íslušenství, v�etn� montáže dle p�ílohy �. 1, 
• v každém p�edávaném vozidle jsou pln� dopln�ny všechny provozní kapaliny v�etn� 

palivové nádrže,  
• sou�ástí p�edm�tu koup� jsou osv�d�ení o registraci vozidla a veškeré p�íslušné technické 

dokumenty k p�edm�tu koup�, v�etn� p�íslušenství (návody k obsluze a údržb� v �eském 
jazyce, servisní knížky, originální klí�e v po�tu 2 kus�, záru�ní podmínky, v�etn� výbavy 
a p�íslušenství). 

III. Termín koup� 
Termín odevzdání p�edm�tu koup� do místa pln�ní je sjednán do 11. 12. 2020 s možností 
d�ív�jšího pln�ní. 

IV. Zp�sob odevzdání p�edm�tu koup� a místo odevzdání 
Prodávající se zavazuje dopravit p�edm�t koup� na své náklady kupujícímu na níže uvedenou 
adresu: 

Povodí Labe, státní podnik, provozní st�edisko Pouchov, Stavební 915, Hradec Králové 

Prodávající vyzve pov��enou osobu kupujícího k p�evzetí p�edm�tu koup� e-mailem na adresu  
XXX nejpozd�ji 7 pracovních dn� p�ed dnem odevzdání p�edm�tu koup�. Prodávající 
 dohodne s pov��enou osobou kupujícího datum a �as odevzdání p�edm�tu koup�. 
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Odevzdání p�edm�tu koup� zajistí prodávající vlastními prost�edky a tato �innost je zahrnutá 
v kupní cen�. 

P�evzetí p�edm�tu koup� nastane po provedené kontrole sjednaných technických specifikací 
p�edm�tu koup� dle p�ílohy této kupní smlouvy. 

Kupující má právo p�edm�t koup� se zjevnými vadami nep�evzít. 

Po p�edání p�edm�tu koup� podepíší zástupci obou smluvních stran dodací list, který vyhotoví 
prodávající a který bude podkladem pro vystavení faktury kupujícímu. 

Za kupujícího k p�evzetí p�edm�tu koup� je ur�en zástupce pro v�ci technické XXX 
p�ípadn� jiný oprávn�ný zástupce pro v�ci technické uvedený v této kupní smlouv� nebo jiný 
písemn� pov��ený zástupce kupujícího. 

V. Kupní cena a platební podmínky 
Celková kupní cena za p�edm�t koup� se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní 
a nejvýše p�ípustná, pevná a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 25. 6. 2020 

Celková kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran takto:  

Celková kupní cena je stanovena na: 2 440 000,- K� bez DPH 

(slovy: dvamiliony�ty�ista�ty�icettisíc korun �eských bez DPH) 

�ást zakázky �. 1 za kus: 610 000,-  K� bez DPH 

�ást zakázky �. 1 celkem: 2 440 000,-  K� bez DPH 

�ást zakázky �. 2 celkem: Není p�edm�tem smlouvy 

�ást zakázky �. 3 celkem: Není p�edm�tem smlouvy 

Da� z p�idané hodnoty bude uplatn�na v souladu se zákonem �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané 
hodnoty, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu na základ� da�ového dokladu, jehož 
sou�ástí je kupujícím potvrzený dodací list. Da�ový doklad vystaví prodávající po odevzdání 
p�edm�tu koup�. Da�ový doklad je splatný do 30 dn� ode dne jeho prokazatelného doru�ení 
kupujícímu, a to bezhotovostním bankovním p�evodem na ú�et prodávajícího. Za datum doru�ení 
se považuje razítko podatelny kupujícího. 

Dodací list a da�ový doklad vyhotoví prodávající pro každý p�edm�t koup� samostatn�. Dodací 
list a da�ový doklad bude ozna�en �íslem akce kupujícího a eviden�ním �íslem kupní smlouvy v 
souladu s údaji uvedenými v této smlouv�. Na dodacím listu bude uvedeno výrobní �íslo p�edm�tu 
koup�. 

Da�ový doklad bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH a ust. § 435 odst. 1 
ob�anského zákoníku. Kupující je oprávn�n vrátit vadný da�ový doklad prodávajícímu, a to až do 
lh�ty jeho splatnosti. 

V p�ípad� prodlení se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné �ástky za každý den prodlení. 

Dohodnutá cena je cenou bezvýhradn� závaznou a nejvýše p�ípustnou, která m�že být 
p�ekro�ena pouze v souvislosti se zm�nou da�ových �i jiných zákonných p�edpis� p�ímo 
souvisejících s p�edm�tem koup�, z jiných d�vod� dohodnutou cenu p�ekro�it nelze. Zm�na ceny 
musí být potvrzena uzav�ením oboustrann� potvrzeného písemného dodatku. 

Cena obsahuje ocen�ní všech položek nutných k �ádnému spln�ní p�edm�tu koup� v�etn� 
veškerých náklad� nutných na �ádné spln�ní ve�ejné zakázky.  

Jedná se zejména o: 
• dopravu do sjednaného místa p�edání p�edm�tu koup�, 
• seznámení s obsluhou a údržbou p�i p�edání p�edm�tu koup�, 
• uvedení p�edm�tu koup� do provozu a ov��ení plné funk�nosti 
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• zajišt�ní plné garance servisních služeb a servisu v �R po dobu trvání záruky za jakost 
dle �l. VII. smlouvy. 

VI. P�evod vlastnictví 
Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu p�edm�t koup� se všemi doklady pot�ebnými 
k p�evzetí a užívání p�edm�tu koup�. Kupující nabývá vlastnické právo pro �eskou republiku 
s právem hospoda�it pro kupujícího k odevzdanému p�edm�tu koup� jeho p�evzetím a potvrzením 
p�evzetí na dodacím listu. 

VII. Odpov�dnost za vady, reklama�ní �ízení 
Záruka za jakost p�edm�tu koup� �iní 24 m�síc� ode dne odevzdání p�edm�tu koup�. Do záru�ní 
doby se nezapo�ítává doba, po kterou není možné p�edm�t koup� používat v d�sledku 
reklamované závady. Záru�ní doba po�íná b�žet od data potvrzení dodacího listu kupujícím.  

Z reklamace jsou vylou�ené vady p�edm�tu koup�, které vznikly po jeho p�evzetí kupujícím, pokud 
ke škod� došlo vlivem kupujícího, t�etí osoby nebo náhodnou událostí. 

Prodávající je povinen umožnit kupujícímu instalaci GPS jednotek a s tím souvisejících za�ízení, 
bez ovlivn�ní záru�ních podmínek vozidel. 

VIII. Smluvní pokuty  
V p�ípad� nespln�ní termínu odevzdání p�edm�tu koup� dle �lánku III. této smlouvy se prodávající 
zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny (bez DPH) 
neodevzdaného p�edm�tu koup� za každý zapo�atý kalendá�ní den prodlení. Smluvní pokuta se 
nezapo�ítává na náhradu škody vzniklé z porušení termínu pln�ní dle této smlouvy. 

V p�ípad� prodlení prodávajícího s �ádným odstran�ním každé jednotlivé reklamované vady 
v pr�b�hu záru�ní doby je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000 K� 
za každý i zapo�atý den prodlení. 

Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dn� od doru�ení vyú�tování smluvní 
pokuty. 

IX. Odstoupení od smlouvy 
Kupující má právo bez zbyte�ného odkladu odstoupit od této smlouvy v p�ípad� prodlení 
prodávajícího s odevzdáním p�edm�tu koup� delším než 14 dn�. Odstoupení od smlouvy je 
kupující povinen písemn� oznámit prodávajícímu. 

X. Ostatní ujednání 
Prodávající je povinen p�i realizaci smlouvy respektovat veškeré závazné právní p�edpisy a platné 
�eské technické normy a platné bezpe�nostní p�edpisy. 

Veškerá jednání (v�etn� písemných dokument�) budou vedena v �eském jazyce. 

Prodávající je povinen odevzdat spole�n� s p�edm�tem koup� i všechny doklady stanovené 
právními p�edpisy �R a další doklady vztahující se k jeho p�evzetí a používání. 

XI. Prevence protiprávních jednání 
Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v pr�b�hu vyjednávání o této Smlouv� vždy jednaly a 
postupovaly �estn� a transparentn�, a sou�asn� se zavazují, že takto budou jednat i p�i pln�ní 
této Smlouvy a veškerých �inností s ní souvisejících. 

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a p�ijmout taková opat�ení, aby nedošlo ke vzniku 
d�vodného podez�ení na spáchání trestného �inu �i k samotnému jeho spáchání (v�etn� formy 
ú�astenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpov�dnou 
podle zákona �. 418/2011 Sb., o trestní odpov�dnosti právnických osob a �ízení proti nim nebo 
uplatn�na trestní odpov�dnost fyzických osob (v�etn� zam�stnanc�) podle trestního zákoníku, 
p�ípadn� aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, v�etn� jejích 
zam�stnanc� podle platných právních p�edpis�.  

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s Interním protikorup�ním programem Povodí Labe, státní 
podnik a Etickým kodexem zam�stnanc� Povodí Labe, státní podnik (dále spole�n� jen 
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„Program“; viz www.pla.cz). Smluvní strany se p�i pln�ní této Smlouvy zavazují po celou dobu 
jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umož�uje.  

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodlen� oznámit d�vodné podez�ení ohledn� 
možného napln�ní skutkové podstaty jakéhokoli z trestných �in�, zejména trestného �inu 
korup�ní povahy, a to bez ohledu a nad rámec p�ípadné zákonné oznamovací povinnosti; 
obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjád�enými v tomto �lánku. 

XII. Ustanovení p�echodná a záv�re�ná 

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovn� neupravené se �ídí p�íslušnými ustanoveními 
ob�anského zákoníku o smlouv� kupní. 

Zm�ny a dopl�ky k této smlouv� lze provést na základ� vzájemné dohody jen formou písemných 
dodatk�, chronologicky �íslovaných, které nabývají platnosti podpisem oprávn�nými zástupci 
obou smluvních stran. 

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické form� ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými za-
ru�enými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. 
Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické form� s uznávanými elektronickými pod-
pisy smluvních stran.  

Ú�astníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uve�ejnil 
smlouvu prost�ednictvím registru smluv podle zák. �. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
ú�innosti n�kterých smluv, uve�ej�ování t�chto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). 

Ú�astníci prohlašují, že tuto smlouvu uzav�eli na základ� své pravé a svobodné v�le, že p�i jejím 
uzavírání nejednali v tísni �i za nevýhodných podmínek, smlouvu si �ádn� p�e�etli a s jejím 
obsahem pln� souhlasí, což stvrzují svými vlastnoru�ními podpisy. 

P�ílohy: 
P�íloha �. 1 - Technická specifikace dodávky 
 

 

 

 

 

Za prodávajícího: 

 

 

 

elektronicky podepsáno 

Martin Strakoš 
jednatel 

 

 

 

 

Za kupujícího: 

 

 

 

           elektronicky podepsáno 

Ing. Pavel �ehák 
technický �editel 

 




