
 

 

KUPNÍ SMLOUVA 

dle ustanovení § 2079 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“) a ustanovení § 134 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
 

 

Povodí Labe, státní podnik 

se sídlem  Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 70890005 

DIČ: CZ70890005 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

zastoupený Ing. Mariánem Šebestou, generálním ředitelem 

(dále jako „Kupující“) 

Číslo smlouvy: D911220013 
Číslo akce: 399190001 
 
a 
 
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.  

se sídlem: Dlouhá 186/31, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 

IČO: 00526282 

DIČ: CZ00526282 

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20494 

zastoupená: René Horejskem, jednatelem 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; Číslo účtu: 35 - 1003673379/0800; 
Korespondenční adresa: Dlouhá 186/31, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice; 
Kontaktní osoba: XXXXXXXX  
(dále jako „Prodávající“) na straně druhé 
(Prodávající a Kupující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní 
strana“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Kupní smlouvu (dále jen „Smlouva") 
 

P R E A M B U L E: 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) Kupující se účastní centralizovaně zadávané veřejné zakázky na nákup Automobilů v rámci 

centrálního nákupu resortu Ministerstva zemědělství České republiky II., kterou coby centrální 
zadavatel zahájil Lesy České republiky, s.p. pod ev. č. VZ  Z2020-044293 (dále jen „Veřejná 
zakázka“), 

(B) Prodávající jako dodavatel podal v zadávacím řízení řádně a včas nabídku, která byla v souladu 
se ZZVZ a pravidly hodnocení nabídek dle zadávací dokumentace pro Veřejnou zakázku 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější v příslušné části Veřejné zakázky, 
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(C) Lesy České republiky, s.p. coby centrální zadavatel a Prodávající dne 25. 10. 2021 uzavřeli 
rámcovou dohodu na dodávky automobilů a pořízení souvisejících plnění ve smyslu ustanovení 
§ 131 an. ZZVZ, ev. č. SML-00006-2021-99-50 (dále jen „Rámcová dohoda“) a  

(D) Kupující má zájem realizovat na základě Rámcové dohody dílčí veřejnou zakázku, tj. dodávku 
automobilů a/nebo náhradních dílů, 

BYLO SMLUVNÍMI STRANAMI SJEDNÁNO NÁSLEDUJÍCÍ: 

 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

Prodávající se touto Smlouvou zavazuje Kupujícímu za podmínek vymezených v Rámcové dohodě 
dodat předmět koupě, jak je specifikovaný v čl. II. této Smlouvy a umožnit mu nabýt k předmětu koupě 
vlastnického právo. 

Kupující se zavazuje, že předmět koupě za podmínek specifikovaných v Rámcové dohodě převezme a 
zaplatí za něj Prodávajícímu v čl. II této Smlouvy specifikovanou kupní cenu. 

 
PŘEDMĚT KOUPĚ A KUPNÍ CENA 

Předmět koupě je specifikovaný v Příloze č. 1 této Smlouvy. Příloha č. 1 tvoří neoddělitelnou součást 
této Smlouvy a je pro Smluvní strany závazná.  

Kupující se zavazuje za předmět koupě, jak je specifikován v odst. 2.1. této Smlouvy, zaplatit celkovou 
kupní cenu ve výši 1 697 718,35 Kč vč. DPH, a to za podmínek stanovených v čl. IX. Rámcové dohody. 

Podpisem této Smlouvy se Prodávající zavazuje poskytovat Kupujícímu i veškeré další plnění v souladu 
a za podmínek ujednaných v Rámcové dohodě. 

 

TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu předmět koupě nejpozději do 6 měsíců od účinnosti této 
Smlouvy. O přesném datu dodání předmětu koupě Prodávající Kupujícího řádně a včas vyrozumí 
v souladu s ust. odst. 5.2. Rámcové dohody. 

Místem plnění pro účely této Smlouvy Smluvní strany sjednávají Povodí Labe, státní podnik, Stavební 
915, Pouchov, Hradec Králové 

 

KONTAKTNÍ OSOBY 

Osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních, záručního servisu a záruky za jakost za Kupujícího je: 

XXXXXXXX 
XXXXXXXX 

Osobou pověřenou jednat za Kupujícího při převzetí předmětu plnění je: 

XXXXXXXX 

Osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních, záručního servisu a záruky za jakost za Prodávajícího 
je: 

XXXXXXXX 

Osobou pověřenou jednat za Prodávajícího při předání předmětu plnění je: 

XXXXXXXX 
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SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové 
dohody, pokud zde výslovná úprava chybí, řídí se práva a povinnosti právním řádem České republiky, 
zejména občanským zákoníkem. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Smlouva se uzavírá elektronicky a jako taková se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) originálu. 

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními 
stranami a v rozsahu, v jakém to připouští právní řád. 

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti tato Smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu 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 (dále jen „ZRS“), nebo podpisem této Smlouvy oběma Smluvními stranami, 
pokud povinnost uveřejnění dle ZRS nevznikne. 

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez 
výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz 
čehož níže připojují, prosty omylu a tísně, své podpisy. 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy: 

Příloha č. 1: Specifikace předmětu koupě 

 
V Hradci Králové    V Litoměřicích 
Za Kupujícího:     Za Prodávajícího: 

 

  

…………………………….    ……………………………. 

Ing. Marián Šebesta    René Horejsek 

Generální ředitel    Jednatel 

Povodí Labe, státní podnik   Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. 
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Příloha č. 1: Specifikace předmětu koupě 
 

Část 1. VZ – Osobní automobil typu SUV nižší třídy 4x4 

Tovární značka:  ŠKODA 

Obchodní označení modelu:  KAROQ 

Barva:  MODRÁ LAVA 

Počet kusů: 2 

  

Cena bez DPH za Automobil v plné výbavě: 701.536,51 Kč 

Cena bez DPH za Automobil po redukci nadstandardní výbavy: 701.536,51 Kč 

 

   

POŽADAVKY KUPUJÍCÍHO NA NADSTANDARDNÍ VÝBAVU Cena bez DPH ANO/NE 

Pryžové koberečky (přední i zadní) 900,- ANO 

Odnímatelná vana zavazadlového prostoru (pryžová, plastová) 1.700,- ANO 

Asistent rozjezdu do kopce 0,- ANO 

Tažné zařízení 16.446,28,- ANO 

 


