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Kupní smlouva 
Číslo smlouvy prodávajícího: ODB20220400 

Číslo smlouvy kupujícího:        

     

 

uzavřená podle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

Prodávající:  Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Sídlem:   Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava - Moravská Ostrava 

Zastoupen:   xxx 

IČ:   61 97 47 57 

DIČ:   CZ61974757, plátce DPH 

Kontaktní osoba: xxx 

Telefon:  xxx 

e-mail:   xxx 

 

Bankovní spojení:  

UniCredit bank, a.s., pobočka Ostrava 

č. účtu: 2105677586 / 2700 

 

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B. 1104 

(dále jen „Prodávající“) 

 

a 

 

Kupující:   Gepard Express, SE 

Sídlem:   Jezuitská 6/1, Brno 602 00 

Zastoupen:  Mgr. Albert Fikáček, člen představenstva 

IČ:   080 71 888 

Tel.:    xxx 

Kontaktní osoba: xxx 

Telefon:  xxx 

e-mail:   xxx 

Bankovní spojení: Fio banka a.s. 

číslo účtu:                   2401636818/2010 

IBAN                          CZ51 2010 0000 0024 0163 6818 

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, sp. zn. H 649 

 

 

(dále jen „Kupující“) 
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I. Předmět smlouvy 

1.1. Prodávající je vlastníkem opotřebených tramvají: 

 

 

Ev. č. Typ vozu Zařazeno do provozu Poslední údržba 
Cena vozu (Kč 

bez DPH 

933 T3 - zrychlovač 1985 SP - 26.03.2018 46 045,00 

937 T3 R.P. 1985 SP - 21.11.2018 56 220,00 

938 T3 R.P. 1985 SP - 07.12.2019 51 390,00 

944 T3 R.P. 1985 SP - 26.11.2018 53 540,00 

948 T3 R.E. 1985 SP - 25.07.2018 49 260,00 

956 T3 R.P. 1986 SP - 28.06.2019 46 130,00 

979 T3 R.P. 1987 SP - 19.02.2018 50 330,00 

986 T3 - zrychlovač 1987 SP - 16.03.2019 60 450,00 

988 T3 - TV8 1988 SP - 09.03.2018 59 060,00 

992 T3 - TV8 1987 SP - 07.11.2017 56 070,00 

995 T3 R.P. 1988 SP - 22.12.2017 60 290,00 

1011 T3 R.P. 1988 SP - 02.10.2018 54 620,00 

1019 T3 R.P. 1988 SP - 23.05.2018 60 150,00 

1023 T3 R.P. 1988 SP - 07.11.2018 62 330,00 

1024 T3 R.P. 1988 SP - 19.12.2018 52 800,00 

1033 T3 - TV8 1965 (1996) SP - 27.10.2017 63 199,00 

1041 T3 - TV8 1961 (1997) SP - 27.08.2018 81 066,00 

1043 T3 - TV8 1958 (1997) SP - 05.10.2018 77 941,00 

1045 T3 - TV8 1961 (1997) SP - 07.08.2018 79 132,00 

1046 T3 - TV8 1961 (1997) SP - 23.07.2018 75 280,00 

1102 T6A5 1994 SP - 13.06.2017 164 732,00 

1103 T6A5 1994 SP - 13.11.2017 168 990,00 

1104 T6A5 1994 SP - 18.07.2017 161 099,00 

1109 T6A5 1994 SP - 25.09.2017 169 368,00 

1116 T6A5 1995 SP - 04.04.2018 187 200,00 

1132 T6A5 1997 SP - 28.12.2017 212 674,00 

 

1.2. Prodávající se touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých zavazuje prodat 

kupujícímu  vozidla dle bodu 1.1. této smlouvy a kupující se zavazuje tyto vozidla převzít 

a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. 

1.3. Úkony spojené s nakládkou a přepravou tramvají nejsou předmětem smlouvy. Tyto služby 

si kupující zajišťuje sám na vlastní náklady. 

 

II. Kupní cena 

2.1. Jednotkové kupní ceny bez DPH jsou uvedeny v tabulce bodu 1.1 smlouvy. Kupní cena za 

celý předmět smlouvy činí 2 259 366 ,-Kč bez DPH 

(slovy:dvamilionydvěstapadesátdevěttisíctřistašedesátšest). K ceně bude připočítána 

základní sazba DPH. 
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2.2. Kupní cena bude uhrazena na základě zálohové faktury. Smluvní strany se dohodly, že 

zálohová faktura bude vystavena do 3 pracovních dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy 

prodávajícím a zaslána kupujícímu. Zálohu ve výši 100 % kupní ceny + DPH  kupující 

uhradí do 15 dnů ode dne, kdy mu byla faktura doručena. Úplata bude provedena na 

bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře. Je-li kupující plátcem DPH, bude mu do 

15 dnů ode dne přijetí úplaty vystaven daňový doklad z přijaté úplaty. 

2.3. Faktura bude vystavena do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datem 

uskutečnění zdanitelného plnění bude den, ve kterém bylo uskutečněno dodání (předání a 

převzetí) posledního vozidla. Ve faktuře bude odečtena zálohová platba.  

2.4. Prodávající vystaví všechny faktury ve formátu PDF a zašle je na e-mailovou adresu xxx. 

III. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci 

3.1. K přechodu vlastnického práva na kupujícího dochází zaplacením kupní ceny.  

3.2. K přechodu nebezpečí škody na vozidlech dle bodu č. 1.1. smlouvy na kupujícího dochází 

dnem převzetí vozidel kupujícím nebo v případě prodlení s převzetím vozidel, 

v době sjednané v bodě č. 4.2. této smlouvy. 

 

IV. Termín a místo plnění 

4.1. Kupující se zavazuje převzít předmětné vozidla u prodávajícího: Dopravní podnik Ostrava 

a.s., na adrese: 

- Areál dílny Martinov, Martinovská 3244/42, 723 00  Ostrava -  Martinov 

- kontaktní osoba: xxx  

4.2. Dodání (předání a převzetí) vozidel je podmíněno zaplacením celé kupní ceny dle bodu č. 

2.1. Prodávající se zavazuje připravit vozidla dle bodu č. 1.1. k převzetí a kupující se 

zavazuje tyto vozidla převzít v termínu do 80 kalendářních dnů  ode dne, kdy bude na 

bankovní účet prodávajícího zaplacena zálohová faktura. Převzetí vozidel bude po 

telefonické dohodě provedeno na ranní směně, tj. v době od 6:00 do 14:00 hodin, za 

přítomnosti vedoucího střediska nebo mistra.  

4.3. O dodání vozidel, tj. o jejich předání a převzetí bude pořízen zápis obsahující následující 

údaje: označení kupní smlouvy, označení smluvních stran a předmětu smlouvy, den 

převzetí předmětu plnění kupujícím, den vyhotovení zápisu, podpis zástupců smluvních 

stran, případně další údaje. 

4.4. Smluvní strany jsou povinny dodržovat Základní požadavky k zajištění BOZP, které t tvoří  

Přílohu č. 1 této smlouvy. 

 

V. Odpovědnost za vady a technický stav předmětu smlouvy 

5.1. V rámci předání vozidel budou prodávajícím předány následující kopie dokladů:  

 průkaz způsobilosti drážního vozidla (v případě prodeje mimo Českou republiku, 

bude předána pouze kopie), 

 průkaz způsobilosti určeného technického zařízení (v případě prodeje mimo Českou 

republiku, bude předána pouze kopie),  

 zpráva o revizi elektrického zařízení tramvajového vozidla, provedená dle ČSN 

331500 a ČSN 332000-6, 

 protokol o pravidelné technické kontrole drážního vozidla dle vyhlášky MD č. 

173/1995 Sb.. 
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5.2. Kupující prohlašuje, že byl prodávajícím seznámen se skutečností, že předmětem smlouvy 

jsou opotřebené tramvaje, které byly určeny k likvidaci nebo renovaci. Kupující 

prohlašuje, že si tyto tramvaje prohlédl a že sjednaná kupní cena odpovídá jejich stáří a 

technickému stavu. 

VI. Sankční ujednání 

6.1. V případě prodlení kupujícího s platbou kupní ceny je prodávající oprávněn účtovat 

kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

6.2. V případě prodlení kupujícího s převzetím vozidel připravených prodávajícím k předání 

dle této smlouvy je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- 

Kč za každý den prodlení pro každé vozidlo. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 

právo prodávajícího na náhradu škody, která mu vznikla v příčinné souvislosti s důvodem, 

na jehož základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána.  

VII. Ostatní ustanovení 

 

7.1 Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, a to 

zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

7.2 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni bez 

nátlaku či jinak nevýhodných podmínek pro kteréhokoliv z nich, na důkaz čehož připojují 

své podpisy. 

7.3 Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, zavazují se smluvní strany jednat o jeho 

smírném vyřešení. Smluvní strany se zavazují, že budou vždy postupovat tak, aby veškeré 

záležitosti, které budou alespoň jednou ze smluvních stran považovány za potřebné, řešily 

bez zbytečného prodlení a zároveň s vynaložením nejnižších možných nákladů. Pokud 

nedojde k vyřešení sporu uzavřením smíru, bude takový spor řešen soudní cestou podle 

občanského soudního řádu a místně příslušného soudu prodávajícího. 

7.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom. 

7.5 Kupující bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. podléhá režimu zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu a za 

podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené 

nebo z ní vyplývající, zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere kupující na vědomí, že 

prodávající je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o 

registru  smluv,  zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv.  

 

VIII. Účinnost smlouvy 

 

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, 

které zprostředkuje prodávající. O nabytí účinnosti smlouvy se prodávající zavazuje 

informovat kupujícího bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu: xxx  nebo do jeho 

datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění 

podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č.1 – základní požadavky k zajištění BOZP 
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Za prodávajícího:       Za kupujícího: 

 

V Ostravě dne: ………………..    V …………… dne: …………… 

 

 

 

………………                                             …………………. 

xxx 

xxx                                 

 


