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KUPNÍ SMLOUVA  

Název veřejné zakázky: „Odkup SDP“ 

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Č.j.: PPR-27953-8/ČJ-2021-990656 

Smluvní strany 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo:    Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

Zastoupen:   Mgr. Tomášem Hubalovským, vedoucím Automobilního odboru  

Správy logistického zabezpečení PP ČR 

Příjemce faktury:  Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení 
    Automobilní odbor, P.O.BOX 6, 150 05 Praha 5, 

    kontaktní osoba ,  

 
IČ:    00007064 

DIČ:    CZ00007064 

ID datové schránky:  gs9ai55 

Bankovní spojení:  ČNB  
Číslo účtu:   5504881/0710 

Kontaktní osoba:   

E-mail:     

Telefon:    

(dále jen „kupující“) 

a 

STRATOS AUTO, spol. s r.o.    

Sídlo:    Bratří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové 

Zastoupen:    

IČ:    62028367 

DIČ:    CZ62028367 

ID datové schránky:  29w4ym 

Bankovní spojení:  CSOB, a.s. 

Číslo účtu:   117091073/0300 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6989 

Kontaktní osoba:   

E-mail:     

Telefon:    

dále jen „prodávající“) 

(společně též „smluvní strany“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“). 
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Článek I. 
Předmět smlouvy 

1.1 Prodávající se zavazuje dle podmínek a v rozsahu stanoveném touto smlouvou odevzdat kupujícímu 1 ks 

automobilu BMW 540i x Drive Sedan v policejním provedení vč. veškerého příslušenství (dále jen 
„zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží, jehož podrobná specifikace je uvedena 
v příloze č. 1 smlouvy. 

1.2 Kupující řádně odevzdané zboží převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou cenu způsobem 
a v termínech dle čl. III. smlouvy. 

1.3 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení zveřejněného na profilu zadavatele pod 

číslem N006/21/V00021123. 

Článek II. 
Doba, místo a podmínky plnění 

2.1 Prodávající je povinen odevzdat zboží kupujícímu nejpozději do 60 dnů od účinnosti smlouvy. 

2.2 Místem plnění je výdejní místo prodávajícího na adrese  Stratos Auto, spol. s r.o., Za Klíčovem 1, Praha 9. 

2.3 Zboží bude předáno zástupci kupujícího, panu  

 

, který bude o odevzdání zboží informován prodávajícím 
alespoň pět (5) pracovních dnů předem.  

2.4 Současně s předáním smluvní strany provedou technickou přejímku, která se uskuteční v místě plnění. 
O průběhu technické přejímky bude vyhotoven písemný protokol, ve kterém budou uvedeny veškeré 
zjištěné skutečnosti související s technickou přejímkou. 

2.5 Prodávající je povinen při odevzdání zboží kupujícímu předat kompletní dokumentaci v českém jazyce 
a to zejména technický průkaz, servisní knížku (pokud není v elektronické podobě), návody na obsluhu 
a údržbu, a technickou dokumentaci k provedené zástavbě. Přestavba vozidla na policejní provedení musí 
být zapsána v technickém průkazu se schválením Ministerstva dopravy ČR. Prodávající se současně 
zavazuje provést na vozidle předprodejní servis. 

2.6 Zboží bude odevzdáno převzetím a potvrzením předávacího protokolu kupujícím. Předávací protokol 
bude vyhotoven ve třech (3) stejnopisech podepsaných zástupci obou smluvních stran a prodávající obdrží 
dva (2) a kupující jeden (1) stejnopis.   

2.7 Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude schválené pro provoz na pozemních komunikacích 
v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 
zákona č. 307/1999 Sb. 

2.8 Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude odevzdáno řádně v souladu se smlouvou, 

přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do 
pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy odmítl zboží převzít. 

2.9 Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho řádného převzetí 
od prodávajícího. 

Článek III. 

Kupní cena a platební podmínky 

3.1 Celková kupní cena je stanovena ve výši 1.595.000,- Kč bez DPH (slovem: jeden milion pět set devadesát 
pět tisíc korun českých), tj. 1.929.950,- Kč s DPH (slovem: jeden milion devět set dvacet devět tisíc devět set 

padesát korun českých). Podrobné určení ceny včetně rozpisu cen jednotlivých položek je uvedeno 
v příloze č. 1 smlouvy. 
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3.2 Cena zboží je cenou konečnou a zahrnuje veškeré náklady, které prodávajícímu v souvislosti s řádným 
poskytnutím dohodnutého plnění vzniknou, vč. veškerých nákladů na dopravu, cel, apod., včetně 
seznámení zástupců kupujícího s obsluhou vozidla. 

3.3 Kupní cena může být upravena pouze v případě změny zákonné procentní sazby DPH, a to ode dne 

účinnosti příslušné změny. 

3.4 Prodávající vystaví a předá fakturu/daňový doklad (dále jen „faktura“) kupujícímu v den odevzdání zboží. 

3.5 Faktura musí obsahovat číslo této smlouvy a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných 
právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a náležitosti obchodní listiny dle 
občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení prodávajícího, 
kupujícího a příjemce faktury. Faktura bude dále obsahovat registrační číslo akce 114V19100 1058, název 
„PP ČR – SLZ – ŘSDP – Automobil osobní silniční reprezentativní – v policejním provedení – odkup“. 
V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystavena v souladu se smlouvou, 

je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu. Vrácením pozbývá faktura splatnosti. 
Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu v původní délce v souladu s odst. 3.7 smlouvy. Faktura bude 

vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie). 

3.6 Přílohou faktury bude originál předávacího protokolu dle odst. 2.6 smlouvy, jinak kupující nebude fakturu 
prodávajícího akceptovat.  

3.7 Splatnost faktury je 30 dnů od data jejího prokazatelného doručení kupujícímu na adresu příjemce faktury, 

s výjimkou případu, kdy faktura doručená v termínu od 15. 12. daného roku do 28. 2. následujícího roku 
je splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného doručení příjemci faktury. V případě doručení na 
jinou adresu neběží lhůta splatnosti a kupující není v prodlení s placením. Připadne-li poslední den 
splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující 
pracovní den. 

3.8 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky 
z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího uvedených ve smlouvě.  

3.9 Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do 
jejího odstranění uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti 
faktury v původní délce dle odst. 3.7 smlouvy. 

3.10 V případě, že předmětem plnění dle této smlouvy je zboží, které je určeno výhradně a zcela pro výkon 
působností v oblasti veřejné správy, ve které se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani, nelze na 

kupujícího aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona o DPH. 

Článek IV. 

Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

4.1 Prodávající poskytuje ve smyslu ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku kupujícímu záruku za 
jakost zboží spočívající v tom, že předmět koupě a jeho veškeré součásti budou po celou záruční dobu 
způsobilé ke smluvenému či obvyklému užívání, resp. zboží si zachová smluvené či obvyklé vlastnosti. 

4.2 Prodávající odpovídá za vady zboží, jež bude mít zboží (či jeho části) v okamžiku jeho řádného předání 
a převzetí kupujícím a dále za vady, které se na zboží (či jeho částech) vyskytnou v průběhu záruční doby.  

4.3 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku specifikovanou níže: 

a) 24 měsíců nebo 150 000 ujetých km na vozidlo, 

b) 24 měsíců na polepy a policejní výbavu, 

c) 120 měsíců na neprorezavění karoserie. 

4.4 Záruční doba počíná běžet okamžikem řádného předání a převzetí zboží dle smlouvy kupujícím. Záruční 
doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro vady, za které odpovídá prodávající. 

4.5 Kupující je oprávněn písemně na adresu Stratos Auto, spol. s r.o., Za Klíčovem 1, Praha 9 oznámit vady 
zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží kdykoliv v záruční době. V oznámení je kupující 
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povinen popsat vadu nebo alespoň způsob, jakým se vada projevuje s určením místa jejího výskytu, resp. 
místa, kde se projevila.  

4.6 Prodávající se zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dnů ode dne  přistavení vozidla do servisu. 

4.7 Prodávající se zavazuje po dobu záruční lhůty dle odst. 4.3 smlouvy zajistit náhradní díly a možnost 
provádění servisu prostřednictvím autorizovaných servisů v regionu hl. m. Praha. 

4.8 Veškeré opravy vad vozidla, na které se vztahuje záruka dle odst. 4.3 smlouvy, budou prováděny 
autorizovaným servisem bezplatně, a tedy výlučně na náklady prodávajícího. 

4.9 Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je 
kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

Článek V. 
Sankční ustanovení a zánik smlouvy 

5.1 V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží dle čl. 2.1 smlouvy, nebo v případě prodlení 
s odstraněním vad zboží dle čl. IV smlouvy, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z ceny nedodaného, resp. reklamovaného, zboží včetně DPH, a to za každý, byť i započatý, kalendářní 
den prodlení. 

5.2 V případě prodlení kupujícího s úhradou řádně vystavené a doručené faktury, je prodávající oprávněn 
požadovat zákonný úrok z prodlení. 

5.3 Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu újmy, a to 
v celém rozsahu. Není-li stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje 
povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.  

5.4 Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od dne doručení písemné výzvy oprávněné 
smluvní strany k její úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.  

5.5 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemných 
závazků a pohledávek. 

5.6 Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou nebo 
zákonem, zejména pak dle ust. § 1977, § 1978 a ust. § 2002 a násl. občanského zákoníku. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení příslušné smluvní straně.  

5.7 Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo zahájeno insolvenční řízení proti 

prodávajícímu; prodávající vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému byť jen faktickému podstatnému 
omezení rozsahu jeho činnosti, které by mohlo mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky dle 
této smlouvy. 

5.8 Kupující má právo odstoupit od smlouvy také tehdy, pokud prodávající přestane splňovat podmínky dle 
základních či jiných kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávacích podmínkách na realizaci této 
veřejné zakázky. 

5.9 Ukončením účinnosti smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického 
práva, nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ani 
další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

6.1 Tato smlouva se uzavírá elektronicky a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle 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.  

6.2 Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout patřičnou součinnost při plnění předmětu této 
smlouvy. Nesplněním této povinnosti není vyloučen nárok na náhradu újmy druhé smluvní straně. 
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6.3 Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv  

změnu údajů v této smlouvě.  

6.4 Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit a/nebo zastavit 
jakákoliv práva a povinnosti, či jakékoliv nároky a pohledávky z této smlouvy. 

6.5 Prodávající je povinen spolupůsobit jako osoba povinná při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. 
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout kupujícímu i kontrolním orgánům při 
provádění finanční kontroly nezbytnou součinnost. 

6.6 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu. 

6.7 Prodávající přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti 

s cenou za poskytnuté plnění či požadavky na poskytované plnění. 

6.8 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 
ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku. 

6.9 Všechny spory vyplývající z právního vztahu založeného touto smlouvou a v souvislosti s ní, budou 
řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky a soudy České republiky.  

6.10 Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných číslovaných dodatků.  

6.11 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně, vážně, že považuje její obsah za 

určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy 

rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany níže své podpisy. 

6.12 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1- Technická specifikace a kupní cena 

 

za kupujícího:  za prodávajícího:  
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Příloha č. 1- Technická specifikace a kupní cena 

 

STRATOS AUTO spol. s r.o. 

 
Policejní prezidium České republiky 

Strojnická 27 

17089 

Praha7 
 
Nabídka 

Číslo nabídky  3961 J       
Datum   05.05.2021                                                                                   

Prodejce    
 

Telafon   
 

Mobil   

Fax 

e-mail   

 

 
Zánovní vozidlo, registrace 10/2020,  

Číslo podvozku WBA71 BJO6O CF65096 

 

71 BJ  BMW 540i xDríve Sedan (cena včetně DPH)  Kč 1 656 200 

 

Technická data  
 
Válce/ ventily 

Zdvihový objem 2998 cm3     Spotřeba paliva - město   -l/100 km 

Výkon  245 kW (333k) při 1/min   Spotřeba paliva - mimo město  -1/100 km 

Točivý moment  Nm při 1/min    Spotřeba paliva – kombinovaná  7,7 l/ l OO km 

Maximální rychlost  O km/h      Emise C02    176 g/km 

Zrychlení 0-100 kmih Os      Pohotovostní hmotnost  kg  

 

Barva a čalounění (cena včetně DPH) 
300  Nemetalický lak “Alpine White“    Kč  0 

HRAT Látka Rhombicle / Alcantara “Anthracite I Black“   Kč  0 

 

Sériová výbava (cena včetně DPH) 
JOE  Mild hybridní technologie 

2PA  Bezpečnostní šrouby kol 
2VB  Ukazatel tlaku v pneumatikách 

2VC  Sada na opravu pneumatik 

302  Alarm 

423  Velurové koberečky 

428  Výstražný trojúhelník a lékárnička 

465  Průchozí nakládací systém 

4T8  Paket zrcátek 

534  Automatická klimatizace 

654  DAB tuner (digitální příjem rádia) 
6AC  BMW Emergency Call (automatické/manuální volání v případě nouze) 
6AE  Teleservices 
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6AK  ConnectedDrive Services - přístup na Online portál a integrace aplikaci 
603  Paket Connected Professional 

 

Volitelná výbava (cena včetně DPH) 
248  Vyhřívání volantu      Kč     8 138 

316  Automatické ovládání dveří zavazadlového prostoru  Kč                 16250 

337  M Sportovní paket      Kč     159 874 

1VM  19“ M kola z lehké slitiny Y-spoke 845 M Jet Black  Kč     47424 

2NH  M sportovní brzdy včetně třmenů v modré barvě   Kč     0 

2TB  Sportovnĺ automatická převodovka   Kč     0 

481  Sportovní sedadla řidiče a spolujezdce   Kč     0 

4KH  Obložení interiéru Aluminium Rhombicle Smoke Grey s  Kč     0 

lištou Pearl Chrome 

4UR  Ambientní osvětlení      Kč     0 

5DN  Parking Assistant Plus     Kč     0 

704 M sportovní podvozek     Kč     0 

710  M sportovní kožený volant     Kč     0 

715  M aerodynamický paket      Kč     0 

760  BMW lndividual černé vysoce lesklé okenní lišty  Kč    0 

775  BMW Individual čalounění stropu v barvě antracitu  Kč     0 

420  Protislunečnĺ ochrana oken     Kč     13 546 

552  Adaptivní LED světlomety včetně LED světel pro  Kč     27 092 

odbočování a BMW Selective Beam 

5AC High-beam Assistant - asistent dálkových světel   Kč     0 

5AU  Driving Assistant Professional    Kč     73 164 

688  Harman Kardon Surround Sound System    Kč     29 796 

6DR  BMW Drive Recorder      Kč     5 408 

6WD  WiFi hotspot       Kč     0 

7M9  Černé vysoce lesklé okenní lišty BMW Individua) S  Kč     8 138 

rozšířeným obsahem 

8A4  Česká jazyková verze      Kč     0 

8AL  Manuál a servisní knížka v CJ     Kč     0 

ZBC  Paket Business Class      Kč     65 780 

322  Komfortní přístupový systém     Kč     0 

459  Nastavení sedadel, elektrické s pamětí pro sedadlo  Kč     0 

řidiče 

488  Elektricky nastavitelné bederní opěrky vpředu  Kč     0 

494  Vyhříváni sedadel řidiče a spolujezdce    Kč     0 

ZPI  Paket lnnovation      Kč     115 752 

3DS  BMW Display Key      Kč     0 

610  BMW Head-Up Display      Kč     0 

6NW  Příprava pro mobilní telefon s rozhraním Bluetooth  Kč     0 

včetně bezdrátového dobíjení 
6U3  BMW Live Cockpit Professional     Kč     0 

6U8  BMW Gesture Control - ovládání vybraných funkcí vozu  Kč     0 

gesty 

Zirnnísada-245/45R18      Kč     86381 

Servis 8 Záruka (cena včetně DPH) 

 
7NH  Service Inclusive - 5 let / 100 000 km   Kč     29 666 

7CG  Repair Inclusive – 3 roky/ 200 000 km    Kč     9 672 

 

Volitelná výbava       Kč     696 081 

 

Prodejní cena (cena včetně DPH)      Kč     2 352 281 

 

Ostatní (cena včetně DPH) 
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Hasící přístroj u spolujezdce BMW     Kč     8 050 

Celopolep stříbrný a policejní polep plástvový reflexní   Kč     72 489 

Montáž VRZ,sady TPM 700/900, programování    Kč     67 600 

Vrz, střešní maják, záblesky,cedule policie a venkovní   Kč     102 850 

siréna + kamerový systém přední a zadní se 

záznamem 2 dnů 

Montážní sada TPM 700/900      Kč     29 830 
 

Mezi součet ostatní       Kč    280 819 

 

Celková prodejní cena vozidla      Kč    2 633 100 

Cenové zvýhodnění      Kč    -703 150 

 

Cena celkem bez DPH       Kč     1 595 000 

DPH         Kč        334 950 

Cena celkem včetně DPH      Kč     1 929 950 

 

 

 
Autorizovaný dealer si vyhrazuje právo na změny cen, technických parametrů a specifikací bez předchozího upozornění. 
Autorizovaný dealer si vyhrazuje právo na změny cen, technických parametrů a specifikací bez předchozího upozornění. 


