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(dále jen „kupující“)

a
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(dále jen „prodávající“)

Kupní smlouvu

2.

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při prodeji automobilu 
specifikovaného v technické specifikaci, která je obsahem přílohy č.1 - Technické údaje a 
informace o provedení nabízeného automobilu (dále jen „technická specifikace“) k této 
smlouvě a je její nedílnou součástí.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust § 2079 a násl. ve spojení s ust. § 
2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“) tuto

Prodávající se zavazuje dodat a převést vlastnické právo k novému a dosud nepoužívanému 
automobilu, který splňuje podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách

V této smlouvě se pojmem „automobil“ rozumí nový osobní automobil dodávaný prodávajícím, 
jehož specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
kontaktní osoba: Hradil Jiří, velitel MP
tel. 566 598 441, e-mail: iiri.hradil@meu.nmnm.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100

Kopecký s.r.o.
se sídlem Praha 10 - Strašnice, Novostrašnická 2301/46, PSČ 10000 
zastoupená jednatelem Miroslavem Kopeckým
kontaktní osoba: Vlastimil Roman
tel.: 724 207 307, e-mail: vlastimil.roman@kopecky.cz
IČ: 25541617
DIČ: CZ 25541617
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 86-4783220277/0100
zapsaná v obchodním rejstříku: Sp.zn.: C 115840 vedená u Městského soudu v Praze

ČI. I
Vymezení pojmů

ČI. II
Předmět plnění
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Kupující převezme automobil za podmínek a v souladu s ustanoveními čl. Vlil této smlouvy.1.

2.
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Prodávající se zavazuje, že odevzdá kupujícímu v dodací lhůtě, uvedené v čl. Vlil odst. 2 této 
smlouvy, automobil s vlastnostmi a parametry uvedenými v technické specifikaci ve smyslu čl. 
II odst.1 této smlouvy, a který je bezvadný a je podle právních předpisů České republiky plně 
způsobilý k provozu na pozemních komunikacích. Součástí povinností prodávajícího je 
odevzdání dokladů, které se k automobilu vztahují, a to nejpozději při odevzdání automobilu. 
Jedná se o dosud nepoužitý a nový automobil s rokem výroby od listopadu 2018, jedná se o 
aktuálně nejnovější model dodávaného automobilu.

Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za automobil v souladu s ustanoveními čl. VI a VII 
této smlouvy.

Na automobil poskytuje prodávající kupujícímu tyto záruky za jakost:
- 5 let na věcné vady celého automobilu
- 3 roky na vady laku
-10 roků na neprorezavění karoserie

Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu jako součást dokladů, které se k automobilu 
vztahují, rovněž záruční podmínky (záruční podmínky též „palubní literatura“) a průvodní 
doklady (průvodní doklady viz dále článek V této smlouvy).

Prodávající se zavazuje zajistit servis automobilu, jehož prodej je předmětem této smlouvy, ve 
vzdálenosti max. 50 km od sídla kupujícího.

Prodávající se zavazuje předat kupujícímu automobil za podmínek a v souladu s čl. Vlil této 
smlouvy.

Záruční doba na automobil začíná běžet ode dne převzetí automobilu kupujícím. Poskytnutí 
záruk za jakost není podmíněno využitím záručního servisu prodávajícího kupujícím.

Čl. Ill
Základní povinnosti prodávajícího

Čl. IV
Základní povinnosti kupujícího

Spolu s automobilem předá prodávající kupujícímu nejpozději při odevzdání automobilu 
( viz čl. Vlil této smlouvy) tyto doklady:

- návod k obsluze a údržbě automobilu v českém jazyce
- servisní knížku

Čl. V
Průvodní doklady (též doklady vztahující se k automobilu)

provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění a ustanovení vyhlášky 
Ministerstva dopravy ČR č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o 
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a kupující se zavazuje 
tento automobil převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu, to vše za podmínek této smlouvy.
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- technický průkaz s řádným vypsáním a potvrzením nezbytných údajů
- a další obvyklé průvodní doklady, které se k automobilu vztahují

Kupní cena automobilu uvedená v předchozím odstavci je stanovena jako cena nejvýše 
přípustná. Kupní cena zahrnuje veškeré daně, cla, poplatky a ostatní další výdaje 
prodávajícího spojené s plněním a splněním této smlouvy, včetně veškerých nákladů na 
dopravu automobilu do místa plnění a jeho odevzdání kupujícímu.

Smluvní strany považují tyto doklady za nutné pro používání automobilu specifikovaného v čl. 
Ill odst. 1 smlouvy.

Kupní cenu lze měnit pouze písemným Dodatkem podle podmínek této smlouvy a to pouze v 
případě, že dojde v průběhu realizace koupě ke změnám daňových předpisů upravujících výši 
sazby DPH.

Kupní cenu uhradí kupující formou bezhotovostního převodu na účet prodávajícího uvedený 
na první straně smlouvy (uvedený v záhlaví této smlouvy). Kupující uhradí kupní cenu dle 
vystavené a doručené faktury do 21 dnů ode dne doručení faktury.

Faktura musí v příloze obsahovat Protokol o předání a převzetí automobilů, podepsaný 
kupujícím a prodávajícím. Dále musí faktura obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
předepsané příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 S., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále faktura bude obsahovat odkaz na tuto smlouvu , 
věcné a cenové členění předmětu plnění. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti 
daňového dokladu, jak je uvedeno výše, nebo bude-li mít jiné závady v obsahu, je kupující 
oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti prodávajícímu vrátit. V případě vrácení faktury 
prodávajícímu dle tohoto odstavce se lhůta splatnosti přerušuje a nová lhůta splatnosti počíná 
běžet od počátku až dnem následujícím po dni, kdy byla opravená nebo doplněná faktura 
doručena kupujícímu. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání 
fakturované částky z účtu kupujícího.

Kupující neposkytuje zálohy. Nárok na úhradu kupní ceny vzniká prodávajícímu na základě 
vystaveného daňového dokladu ( dále jen „faktury“). Prodávající je oprávněn vystavit fakturu 
pouze po odevzdání a převzetí automobilu, který je bez vady, se všemi průvodními doklady a 
palubní literaturou splňující všechny náležitosti dle této smlouvy.

Čl. VI
Kupní cena automobilu

Čl. VII 
Platební podmínky

Čl. Vlil
Dodací podmínky

Prodávající odevzdá automobil kupujícímu včetně průvodních dokladů dle čl. V smlouvy a 
záručních podmínek dle čl. Ill odst. 3 smlouvy a kupující převezme automobil a poskytnuté 
doklady od prodávajícího. K odevzdání a převzetí ujednávají smluvní strany formu písemného 
a oběma smluvními stranami podepsaného Protokolu o předání a převzetí automobilu.

Kupní cena automobilu činí 421 694.22 Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 88 555,78 Kč a 
kupní cena včetně DPH činí 510 250.00 Kč.
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Aniž by prodávající byl zproštěn povinnosti splnit řádně lhůtu dodání automobilu, je prodávající 
povinen oznámit kupujícímu nejpozději 3 pracovní dny před dnem, kdy má být automobil 
připraven k převzetí v místě plnění, datum a hodinu zahájení odevzdání automobilu. Kupující 
je povinen zmíněný návrh data předpokládaného předání, navrženého prodávajícím buď 
písemně akceptovat bez zbytečného odkladu a v uvedeném termínu se dostavit k přejímce 
automobilu, nebo návrh bez zbytečného odkladu písemně odmítnout a navrhnout jiný, pro 
kupujícího vhodný termín. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu řádně a včas 
veškeré spolupůsobení tak, aby předání a převzetí automobilu mohlo být provedeno co 
nejdříve po doručení oznámení prodávajícího, provedeného dle první věty tohoto odstavce.

Místem předání je sídlo kupujícího Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě. V 
tomto místě plnění prodávající odevzdá automobil kupujícímu.

Prodávající bere na vědomí, že poskytnutí pouze části plnění nebo plnění s vadami, nenaplní 
účel této smlouvy.

Převezme-li kupující automobil, jsou smluvní strany povinny vyhotovit písemný protokol o 
předání a převzetí automobilu. Protokol o předání a převzetí automobilu bude obsahovat 
datum převzetí automobilu, jméno a příjmení osoby, která za kupujícího přebírá automobil, 
identifikace odevzdávaného automobilu včetně seznamu průvodních dokladů a palubní 
literatury, datum a podpisy osoby odevzdávající a osoby přebírající. Smluvní strany vyhotoví 
protokol o předání a převzetí automobilu ve dvou originálech.

Kupující je oprávněn automobil nepřevzít, mají-li vady, a to bez ohledu na množství a povahu 
těchto vad, nebo je-li automobil předáván bez průvodních dokladů, nebo některé doklady 
chybějí, nebo doklady nejsou řádné a nemají náležitosti uvedené v této smlouvě. O odmítnutí 
převzetí automobilu jsou povinny obě smluvní strany vyhotovit zápis s uvedením všech 
důvodů nepřevzetí.

Smluvní strany si sjednávají, že odevzdání automobilu s vadami bez ohledu na jejich množství 
je vážným porušením smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady automobilu v případě, že 
nebyl kupujícím používán nebo udržován v souladu s obvyklou praxí a s pokyny prodávajícího 
(průvodní doklady a palubní literatura) předanými kupujícímu prodávajícím při převzetí 
automobilu.

Nebezpečí škody na automobilu přechází z prodávajícího na kupujícího protokolárním 
převzetím automobilu kupujícím na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a 
převzetí. Vlastnické právo k automobilu nabývá kupující jeho převzetím na základě oběma 
smluvními stranami podepsaného protokolu o předání a převzetí automobilu.

Kupující je povinen od okamžiku uplatnění nároku z vadného plnění nebo vady, na kterou se 
vztahuje záruka, zpřístupnit automobil s vadami v místě plnění dle čl. Vlil odst. 3 této smlouvy 
v obvyklé provozní době kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany pro konkrétní případ 
jinak.

Kupující uplatní práva z vadného plnění a /nebo právo ze záruky za jakost písemným 
oznámením (vytknutím) vady doručeným prodávajícímu. Oznámení (vytknutí) vady obsahuje 
identifikaci vadného automobilu, popis vady nebo způsob, jakým se vada projevuje, a uplatní 
nárok z vadného plnění nebo ze záruky.

Čl. IX
Oznámení vady z vadného plnění a vady, na kterou se vztahuje záruka
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V případě, že kupující uplatní nárok na odstranění vady opravou věci, dodáním nové věci bez 
vady, nebo dodáním chybějící věci, je prodávající povinen odstranit vadu způsobem dle 
uplatněného nároku do 5 pracovních dnů ode dne, kdy kupující oznámil takovou volbu nároku.

Záruční doba sjednaná v čl. Ill odst. 2 této smlouvy se prodlužuje o dobu, která uplyne od 
oznámení vady kupujícím, na kterou se nevztahuje záruka, v záruční době do odstranění 
vady.

Veškeré náklady spojené s oprávněným oznámením vad dle čl. IX odst. 2 této smlouvy jdou k 
tíži prodávajícího.

V případě, že prodávající nepředá automobil nejpozději do konce dodací lhůty, je povinen 
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý den, ve kterém prodlení s 
odevzdáním příslušného automobilu trvá. Nárokováním, resp. úhradou této smluvní pokuty 
není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

Za prodlení prodávajícího s odstraněním vad dle čl. IX odst. 4 smlouvy je prodávající povinen 
zaplatit kupujícímu za každý započatý kalendářní den, v němž prodlení trvá, smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z ceny vadného zboží. Nárokováním, resp. úhradou této smluvní pokuty není 
dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou doručenou 
prodávajícímu. Prodávající je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy.

Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
Dodatek ke smlouvě.

Písemná forma platí rovněž pro odstoupení od této smlouvy. Ke změně kontaktních údajů 
uvedených na první straně této smlouvy však postačí, jestliže smluvní strana, u které tato 
změna nastala, doručí druhé smluvní straně písemné oznámení, ve kterém uvede příslušné 
změny.

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránicí řádnému plnění smlouvy, je 
povinna taková smluvní strana to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní 
straně a vyvolat jednání smluvních stran.

Čl. X
Smluvní pokuty

Čl. XI
Změna smlouvy

V případě, že prodávající neoprávněně odmítne odstranit vadu nebo je v prodlení s 
odstraněním vady delším než 5 pracovních dnů ode dne oznámení vady, je kupující oprávněn 
oznámené vady automobilu odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady 
prodávajícího.
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Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.

V případě, že bude prodávající v prodlení se splněním předmětu této smlouvy delším než 15 
kalendářních dní, má se za to, že se jedná o podstatné porušení smluvní povinnosti 
prodávajícím, jež zakládá právo kupujícího odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je 
kupující povinen prodávajícímu oznámit písemně.

Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, prodávající obdrží 
jedno vyhotovení a kupující dvě vyhotovení této smlouvy.

Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její schůzi č. 55 konané dne 11.06.2018 pod č. 38/55/RM/2018 programu.

Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

Prodávající podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy 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),

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním 
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") je město Nové 
Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Kupujícímu svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 
128/2000 Sb., zákon o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v 
souvislosti s uzavřením této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

ČI. XII
Odstoupení od smlouvy

ČI. XIII
Závěrečná ustanovení

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v centrálním registru smluv.
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11. Nedílnou součástí smlouvy je
- příloha č.1) Technické údaje a informace o provedení nabízeného automobilu

Michal Šmarda 
starosta

Kopecký Miroslav 
jednatel





Technická speciiikace nabídky

zakázka

KOPECKÝ s.r.o. IČO 25541617ID dodavatele

Rifter ACTIVE PACK 1.2 PureTech 110 S&S MAN6

nabízená hodnota

5

5, boční posuvné dveře na pravé straně ano

Min. 320 1 ano

bílá ano

benzin ano

Max. 1400 ccm ano

min 65kW ano

mechanická ano

min. 5 ano

ano

Min. EURO 6 ano

anoano
anoano

klimatizace anoano

tónovaná skla ano
anoano
anoano

min.standardní provedení ano

min.2 ano

anoano
anoano

denní svícení anoano
nene
anoano
anoano
anoano

min. 2x ano

ano 5x ano

min.lx ano

nene
ano

rezervní kolo ano

počet dveří (řidič, spolujezdec)

objem nákladového prostoru ( při plném obsazení 
vozu)
barva

elektricky ovládaná okna

imobilizér
dálkové centrální zamykání - vč.nákladového 
prostoru
počet klíčků

palubní počítač

autorádio

přední mlhové světlomety

el.ovládaná vnější zpětná zrcátka

přední stěrače s nastavitelným intervalem stírání 

výškově nastavitelné sedadlo řidiče

airbag

3bodové bezpečnostní samonavíjecí pásy 

zásuvka 12V vpředu

zástěrky

sada autokoberců

Dodávka automobilu pro MP
Nové Město na Moravě

parametr
karoserie 
počet míst

Vozidlo (typ, obch.název) 
motorizace

posilovač řízení

ABS

požadovaná hodnota
MPV nebo kombi
5

textilní nebo gumotextilní 
plnohodnotné nebo dojezdove, nebo sada 
nrn nnravn nnpumntiV

palivo

zdvihový objem 

maximální výkon 

převodovka 

počet rychlostních stupňů 

spotřeba paliva v kombinovaném provozu (dle TP) Max. 6,5 1 na 100km (dle TP) 

emisní limit





klíč na kola, zvedák anoano

anoano

neano
ano

záruka ano

ano

anoano

(3.

pf-uáfei

sada náhr.žárovek a pojistek

Sada 4 kol se zimními pneumatikami
Sada 4 kol s letními pneumatikami

autorizovaný servis nebo servis prodejce 
světelná rampa Led modrá s 2x informačním 
panelem „STOP“

ano
min. 5 let a 3 roky na vady laku, lOlet 
neprorezivění karoserie

do 50 km od sídla zadavatele

lystřice n. P.
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