
 
 

K U P N Í   S M L O U V A 
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

    
I. 

Smluvní strany 
 
Statutární město Brno 
se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 
zastoupené primátorem Ing. Petrem Vokřálem,  
k podpisu smlouvy oprávněna:  
IČ: 44992785 
DIČ: CZ44992785  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 111246222/0800  
(dále též „kupující“) 
 
a   
 
AGROTEC a.s. 
se sídlem Brněnská 12/74, 693 01 Hustopeče 
zastoupená Nikolou Ryzou 
IČ: 00544957 
DIČ: CZ00544957 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, s datem 
zápisu dne 12. listopadu 1990, oddíl B, vložka 138 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 8608651/0100 
(dále též „prodávající“) 
 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
2.1 Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodat kupujícímu jedno nové osobní vozidlo 

nižší střední třídy zn. ŠKODA OCTAVIA ACTIVE 1.4TSI 81 kW 6-st. mechanická  
G-TEC s alternativním pohonem na CNG (dále jen „zboží“) a převést na kupujícího 
vlastnické právo k tomuto zboží. Kompletní technická specifikace zboží tvoří Přílohu 
této smlouvy a je její nedílnou součástí. Součástí dodávky je i předání dokladů, které se 
ke zboží vztahují. 

 
2.2 Kupující se zavazuje zboží uvedené v předchozím odstavci od prodávajícího odebrat  

a zaplatit mu kupní cenu podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
 
 

III. 
Termín a místo dodání zboží 

 
3.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dle čl. II. bodu 2.1 této smlouvy  

do 15. prosince 2017. Termín dodání zboží oznámí prodávající kupujícímu  
3 pracovní dny předem. 
 



 
 

3.2 Místem dodání zboží je Magistrát města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno. 
 

 
 

IV. 
Kupní cena a platební podmínky 

 
4.1 Prodávající a kupující se dohodli, že zboží uvedené v čl. II. bodu 2.1 této smlouvy bude 

dodáno za tuto kupní cenu: 
 

cena bez DPH                                                       291.085,00 Kč  
DPH  21 %                                                                                  61.128,00 Kč 
kupní cena, vč. DPH                                                       352.213,00 Kč 
(slovy: třistapadesátdvatisícdvěstětřináctkorunčeských). 
 
V dohodnuté ceně je zahrnuta standardní a doplňková výbava specifikovaná v Příloze 
této smlouvy.     
 

4.2 Prodávající potvrzuje, že dohodnutá kupní cena obsahuje veškeré náklady související 
s řádným plněním předmětu podle článku II. této smlouvy včetně dopravy na místo 
určení a manipulačních poplatků s tímto spojených. Tato cena je dohodnuta jako cena 
nejvýše přípustná. 

 
4.3 Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena po převzetí zboží převodem na účet 

prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě daňového dokladu - 
faktury vystavené prodávajícím. Faktura musí být doložena potvrzeným protokolem  
o předání a převzetí zboží a bezodkladně zaslána kupujícímu. 

 
4.4 Splatnost faktury je do 14 dní ode dne jejího doručení kupujícímu. Dnem úhrady se 

rozumí den odepsání fakturované částky z účtu kupujícího. 
 
4.5 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nebude-li faktura splňovat 
veškeré náležitosti daňového dokladu, nebo bude mít jiné závady v obsahu, je kupující 
oprávněn ji ve lhůtě splatnosti prodávajícímu vrátit a prodávající je povinen 
bezodkladně vystavit kupujícímu fakturu opravenou či doplněnou. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od obdržení náležitě doplněné nebo opravené faktury. 

 

 
 

V. 
Dodací podmínky a přechod vlastnictví 

 
5.1 Prodávající se zavazuje předat kupujícímu doklady, které jsou součástí dodávky zboží, 

a to současně s jeho dodáním. 
 

5.2 Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží jeho předáním a převzetím. Zboží bude 
předáno na základě předávacího protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Předáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.  

 
 

 



 
 

VI. 
Záruční a reklamační podmínky 

 
6.1 Prodávající poskytuje záruku za jakost na dodané zboží v délce 5 let / 100 000 km 

(podle toho, která ze skutečností nastane dříve) po dobu záruky na věcné vady (zboží 
má vlastnosti odpovídající současnému stavu techniky a typu zboží, je způsobilé 
pro použití k obvyklému účelu) a na právní vady (na zboží neváznou žádná práva 
a závazky třetích osob a kupující může koupené zboží bez jakéhokoli omezení užívat). 

 
6.2 Záruční podmínky jsou uvedeny v Servisní knížce, která je součástí dodávky zboží. 
 
6.3 Reklamace jsou řešeny u zjevných vad při přejímce zboží, u vad skrytých v závislosti 

na povaze a charakteru vady v souladu s občanským zákoníkem. Vady na zboží je 
kupující po zjištění vady povinen bez zbytečného odkladu ohlásit prodávajícímu. 
Při provádění oprav uplatněných při reklamaci budou použity originální náhradní díly. 
Kupující je povinen poskytnout nutnou součinnost při provádění garančních oprav. 

 
6.4 V případě záruční opravy přesahující dobu dvou dnů se prodávající zavazuje 

kupujícímu poskytnout bezplatně náhradní vůz obdobných parametrů jako dodané 
zboží. 

 
VII. 

Možnost odstoupení od smlouvy 
 
7.1 Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou 

smluvní stranou, jestliže je toto porušení označeno za podstatné touto smlouvou nebo 
zákonem. Odstoupení je účinné dnem následujícím po dni doručení písemného 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 
7.2 Za podstatné porušení smlouvy kupujícím se považuje prodlení s platbou fakturované 

částky více než 20 kalendářních dní. Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím se 
považuje prodlení s dodáním objednaného zboží delší než 20 kalendářních dní a dodání 
zboží jiného, než je uvedeno v čl. II bodu 2.1 této smlouvy, pokud nedojde k jeho 
výměně v termínu stanoveném kupujícím. 

 
VIII. 

Smluvní pokuty 
 

8.1 V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury ve sjednané lhůtě, je prodávající 
oprávněn požadovat od kupujícího smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky  
za každý den prodlení. 
 

8.2 V případě, že prodávající předá zboží uvedené v čl. II. bodu 2.1 této smlouvy nebo jeho 
část po termínu předání uvedeném v čl. III. bodu 3.1 této smlouvy, je kupující oprávněn 
požadovat od prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové dohodnuté kupní 
ceny uvedené v čl. IV. bodu 4.1 této smlouvy za každý započatý den prodlení. 

 
8.3 Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo kupujícího a prodávajícího požadovat 

náhradu škody. Smluvní strany se dále dohodly, že zaplacením smluvní pokuty nejsou 
dotčeny povinnosti splnit závazky vyplývající z této smlouvy. 

 



 
 

IX. 
Společná a závěrečná ustanovení 

 
9.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. 
 

9.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
9.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a číslovanými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
9.4 Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 
 
9.5 Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen poskytnout informace dle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 
 
9.6 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž prodávající obdrží jedno 

vyhotovení této smlouvy a kupující dvě vyhotovení této smlouvy. Současně 
prodávající souhlasí s možností zveřejnění této smlouvy v plném znění. 

 
 

X. 
Doložka 

 
10.1 Tato smlouva byla schválena na R7/121. zasedání Rady města Brna konaném dne  

27. června 2017. 
 
 
 
V Brně dne        V …………….. dne 
 
 
Kupující:           Prodávající: 
        
 
 
 
 
 
 
………………………………………               ……………..………………………… 
          Mgr. Jaroslava Slámová      Nikola Ryzá, na základě plné moci  
       vedoucí Odboru vnitřních věcí   

 
 
 
 
 



 
 

Příloha smlouvy 
 
Kompletní technická specifikace zboží 
Viz soubor: priloha sml_vozidlo nizsi stredni tridy.pdf 
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