
 

 

K U P N Í  S M L O U V A  
Nákup osobního motorového vozidla jako výhry v účtenkové 

loterii 

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník“) a se zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“), s přihlédnutím k § 2079 a násl. Občanského 
zákoníku 

dále jen („Smlouva“) 

Smluvní strany: 

 

Česká republika – Ministerstvo financí 
sídlo: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 
IČ: 00006947   
DIČ: CZ00006947 
banka: ČNB, a.s. 
č. účtu: xxx/xxx 
ID datové schránky: xzeaauv 
za níž jedná: Ing. Mgr. Stanislav Kouba, ředitel odboru 15 - Daně z příjmů  
(dále jen „Kupující“) 
 
a 
 
 
Auto Kora top s.r.o. 
sídlo: M. Alše 780, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 41749  
IČO: 27789306 
DIČ: CZ27789306 
banka: Komerční banka, a.s., Valašské Meziříčí 
č. účtu: xxx/xxx 
ID datové schránky: dnnpda6 
zastoupená: Radomír Kopecký, jednatel 
                      Dagmar Kopecká, jednatel 
  
(dále jen „Prodávající“) 
 
(Kupující a Prodávající společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní 
strana“) 
 
PREAMBULE 
 
Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledků zvláštního zadávacího postupu pro zadávání veřejné 
zakázky podle § 141 Zákona o zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku s názvem 
„Dynamický nákupní systém na dodávky osobních vozidel – Výzva 3-17“ (dále jen „Veřejná zakázka“) 
zadávanou v Dynamickém nákupním systému na dodávky osobních vozidel (to vše dále jen 
„Zadávací řízení“), kdy nabídka Prodávajícího byla vybrána jako nejvhodnější. Pokud se v této 
Smlouvě odkazuje na zadávací podmínky, zadávací dokumentaci či nabídku Prodávajícího, míní se 
tím dokumenty související se Zadávacím řízením (dále jen „Dokumenty Zadávacího řízení“). 
 
Prodávající dále bere na vědomí, že osobní motorové vozidlo, jež je předmětem této Smlouvy, slouží 
jako věcná výhra v účtenkové loterii, a to pro první losování, které proběhne dne 15. listopadu 2017. 
Tento smluvní vztah je rovněž uzavírán ve prospěch třetí strany. V této souvislosti Prodávající bere na 
vědomí, že na Kupujícího nebude převedeno vlastnické právo, ale toto se převede na výherce věcné 
výhry příslušného slosování účtenkové loterie (dále jen „výherce účtenkové loterie“), který bude 
Prodávajícímu za podmínek této Smlouvy sdělen. Prodávající se za tímto účelem zavazuje nastavit 
příslušný smluvní vztah přímo s výhercem účtenkové loterie, a to nejméně za podmínek této Smlouvy. 



 

 

 
Prodávající bere na vědomí, že předmětem této Smlouvy je dodávka osobního motorového vozidla 
jako věcné výhry v účtenkové loterii a že takové vozidlo bude ze strany Kupujícího prezentováno jako 
věcná výhra v účtenkové loterii, a tudíž bude předmětem mediálního zájmu. Kupující bere budoucí 
mediální prezentaci osobního motorového vozidla jako pozitivní výhodu pro Prodávajícího, neboť 
v případě zájmu Prodávajícího bude možné oficiálně prezentovat Prodávajícího jako „dodavatele“ 
věcné výhry. 
 
Osobní motorové vozidlo by mělo být co nejvíce atraktivní pro co nejširší skupinu zákazníků/hráčů 
účtenkové loterie a zároveň aby bylo co nejvíce praktické a ekonomicky a uživatelský přívětivé. 
 
 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího: 

a) dodat Kupujícímu jedno (1) nové osobní motorové vozidlo, jehož detailní specifikace je 
uvedená v Příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Vozidlo“), přičemž Vozidlo musí splňovat 
podmínky dle odst. 1.5. tohoto článku Smlouvy, a to vždy včetně: 

 

 manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě daného Vozidla v českém jazyce; 

 originálu velkého technického průkazu daného Vozidla s řádným vypsáním a 
potvrzením nezbytných údajů; 

 originálu osvědčení o registraci Vozidla; 

 originálu osvědčení o technické způsobilosti Vozidla; 

 podrobného rozpisu nároků na provoz a údržbu Vozidla; 

 dalších případných průvodních dokladů k Vozidlu v českém jazyce; 

 nejméně 2 klíčů od daného Vozidla; 
 
(dále jen „Příslušenství“). 

 
              

(vše výše uvedené souhrnně jako „Předmět plnění“) 

1.2 Předmětem této Smlouvy je dále závazek Prodávajícího převést na výherce účtenkové loterie 
vlastnické právo k Předmětu plnění. 

1.3 Předmětem Smlouvy je zároveň závazek Kupujícího, že zajistí ze strany výherce účtenkové 
loterie převzetí řádně dodaného Předmětu plnění a závazek Kupujícího zaplatit Prodávajícímu za 
řádné a včasné dodání Předmětu plnění ze strany Prodávajícího a převedení vlastnického práva 
k Předmětu plnění Cenu dle čl. 4 této Smlouvy. 

1.4 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Předmět plnění a převést na výherce účtenkové loterie 
vlastnické právo k dodanému Předmětu plnění v souladu s touto Smlouvou, veškerými přílohami 
k této Smlouvě, jakož i Dokumenty Zadávacího řízení. V případě rozporu vyjmenovaných 
podkladů mají přednost ustanovení Smlouvy. V případě rozporu příloh Smlouvy a Dokumentů 
Zadávacího řízení, mají přednost ustanovení příloh.  

1.5 Prodávající se podpisem této Smlouvy zavazuje, že: 

a) Vozidlo bude vybaveno povinnou výbavou v rozsahu stanoveném obecně závaznými 
právními předpisy platnými ke dni odevzdání Vozidla výherci účtenkové loterie (zejména ve 
smyslu právních předpisů upravujících schvalování technické způsobilosti a technické 
podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích); 

b) Vozidlo bude schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle zákona 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. (dále jen „Zákon o provozu vozidel“);   



 

 

c) Vozidlo bude v souladu se Zákonem o provozu vozidel a souvisejícími předpisy registrováno 
k provozu na pozemních komunikacích u příslušného správního úřadu a bude opatřeno 
registrační značkou, to vše na osobu výherce účtenkové loterie; pokud s tímto postupem 
bude výherce účtenkové loterie souhlasit a nebude si Vozidlo registrovat sám; 

d) v okamžiku odevzdání výherci účtenkové loterie a po celou záruční dobu ve smyslu čl. 9 této 
Smlouvy Vozidlo bude splňovat technické parametry a úroveň výbavy, uvedené v Příloze č. 1 
této Smlouvy; 

e) u Vozidla provede tzv. předprodejní servis (zahrnující mimo jiné: vizuální vnější kontrolu 
karoserie a spodní části Vozidla, vizuální kontrolu interiéru a všech elektricky ovládaných 
prvků, kontrolu upevnění šroubů kol a jejich utažení, kontrolu nahuštění pneumatik na 
předepsaný tlak, kontrolu provozních kapalin – chladicí kapaliny, motorového oleje a brzdové 
kapaliny, kontrolu elektroniky včetně akumulátoru atd.), tj. Vozidlo musí být v okamžiku 
odevzdání výherci účtenkové loterie připraveno k okamžitému provozu na pozemních 
komunikacích, a to včetně naplnění všech provozních kapalin dle doporučení výrobce 
Vozidla a naplnění minimálně 1/2 nádrže pohonnými hmotami;  

f) barevné provedení Vozidla bude splňovat podmínky stanovené ust. § 10 odst. 2 zákona č. 
361/2000 Sb., provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o 
silničním provozu). 

1.6 Kupující prohlašuje, že poskytne Prodávajícímu veškerou součinnost, nezbytnou pro řádné 
splnění této Smlouvy ze strany Prodávajícího, zejména sdělení času a místa převzetí Vozidla, 
údaje oprávněného výherce účtenkové loterie a zajištění jeho součinnosti. Prodávající bere na 
vědomí, že v rámci následného příslušného smluvního vztahu s výhercem účtenkové loterie je 
povinen zasmluvnit možnost na náklady výherce účtenkové loterie sjednání pojištění k Vozidlu 
dle příslušných právních předpisů nutné k registraci Vozidla k provozu na pozemních 
komunikacích a k opatření registrační značkou nebo zajistí na základě vystavení na vyžádání 
plnou moc k jednání se správními úřady v souvislosti s plněním této Smlouvy (zejména pro účely 
registrace Vozidel k provozu na pozemních komunikacích a opatření registračními značkami), 
pokud takovouto možnost výherce účtenkové loterie zvolí. 

1.7 Prodávající se zavazuje, že Předmět plnění bude vyhovovat bezpečnostním standardům, jejichž 
použití je obvyklé u obdobných produktů, a rovněž bude odpovídat závazným i doporučujícím 
technickým, bezpečnostním a hygienickým normám platným v České republice, o čemž 
Prodávající vyhotoví a předá Kupujícímu a výherci účtenkové loterie čestné prohlášení, které 
bude součástí Předávacího protokolu ve smyslu čl. 3 odst. 3.4 Smlouvy.  

1.8 Prodávající se zavazuje dodat Vozidlo nové, tj. nepoužité, nepoškozené a připravené k řádnému 
provozu, o čemž Prodávající vyhotoví a předá Kupujícímu a výherci účtenkové loterie čestné 
prohlášení, které bude součástí Předávacího protokolu ve smyslu čl. 3 odst. 3.4 Smlouvy. Pro 
vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že „novým vozidlem“ se rozumí Vozidlo, jehož 
stav tachometru nevykazuje v okamžik odevzdání výherci účtenkové loterie více než 100 km. 

1.9 Prodávající se zavazuje, že dodané pneumatiky, vč. disků budou odpovídat hmotnostním a 
rychlostním specifikacím daného Vozidla a budou pocházet z prvovýroby, tj. nebude se jednat o 
protektory. Prodávající se dále zavazuje, že dodané pneumatiky nebudou v okamžiku odevzdání 
Vozidla starší 18 měsíců a budou nepoužité, přičemž za nepoužité se považují pneumatiky, které 
nemají najeto více než 100 km a zároveň mají hloubku dezénu min. 8 mm. O skutečnostech 
uvedených v předchozích dvou větách Prodávající vyhotoví čestné prohlášení, které bude 
součástí Předávacího protokolu ve smyslu čl. 3 odst. 3.4 Smlouvy. 

1.10 V případě, že k odevzdání Vozidla dojde v období od 1. 4. do 15. 9., zavazuje se Prodávající, že 
na Vozidle budou namontována kola s letními pneumatikami. Pokud dojde k odevzdání Vozidla 
v období od 16. 10. do 31. 3., zavazuje se Prodávající, že na Vozidle budou namontována kola 
se zimními pneumatikami. V období od 16. 9. do 15. 10. mohou být na Vozidlech namontována 
kola se zimními nebo letními pneumatikami, a to dle požadavku Kupujícího zaslaného 
prostřednictvím e-mailové zprávy ze strany Oprávněné osoby Kupujícího Oprávněné osobě 
Prodávajícího, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne oznámení termínu odevzdání Vozidla 
nebo jejich částí způsobem dle čl. 3 Smlouvy. V případě, že Kupující neurčí ve lhůtě dle 
předchozí věty druh pneumatik (letní nebo zimní), je tato volba na Prodávajícím. Prodávající se 



 

 

zároveň zavazuje, že zimní pneumatiky budou dodány na ocelových discích pro daný typ Vozidla. 
Pro případ, že budou pneumatiky vybaveny litými disky, aniž by byla dotčena předchozí věta, 
zavazuje se je Prodávající dodat včetně bezpečnostních šroubů. Pro vyloučení pochybností 
Smluvní strany sjednávají, že budou k odevzdanému Vozidlu dodány sady letních nebo zimních 
pneumatik vč. disků, tj. disky pro letní pneumatiky nebo disky pro zimní pneumatiky. 

1.11 Prodávající prohlašuje a podpisem této Smlouvy potvrzuje, že disponuje veškerými potřebnými 
oprávněními, odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi k řádnému splnění této Smlouvy. 

1.12 Prodávající prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek Prodávajícího 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, příp. na jeho majetek nebyl prohlášen 
konkurz, proti němu nebylo zahájeno konkurzní ani vyrovnávací řízení a nebyl zamítnut konkurz 
pro nedostatek majetku, není v likvidaci a nemá v evidenci daní vedeny daňové nedoplatky.  

2. MÍSTO DODÁNÍ A DOBA PLNĚNÍ 

2.1 Dodáním se pro účely této Smlouvy rozumí předání Předmětu plnění výherci účtenkové loterie za 
podmínek stanovených touto Smlouvou. Dodání Předmětu plnění bude vždy přítomen Kupující, 
nevzdá-li se dobrovolně takové přítomnosti. 

2.2 Místem dodání Předmětu plnění je sídlo Prodávajícího uvedené v záhlaví této Smlouvy, 
reprezentativní prodejna Prodávajícího na základě předchozího souhlasu Kupujícího nebo jiné 
místo v případě, že se Smluvní strany dohodnou jinak (dále jen „Místo dodání Předmětu 
plnění“). 

2.3 Prodávající se zavazuje k poskytnutí Předmětu plnění nejpozději do 45 dnů ode dne prokazatelné 
výzvy Kupujícího k předání Předmětu plnění výherci účtenkové loterie. Prodávající bere na 
vědomí, že výzva ze strany Kupujícího k dodání Předmětu plnění je odvislá od zveřejnění výherní 
listiny za jednotlivé slosování v účtenkové loterii dle herního plánu, který tvoří přílohu č. 2 této 
Smlouvy. Dle aktuálně účinného herního plánu bude slosování probíhat vždy 15. kalendářní den 
každého měsíce počínaje od 15. listopadu 2017. Předmět plnění dle této Smlouvy se poskytuje 
pro slosování, které proběhne dne 15. listopadu 2017, přičemž výherní listina má být zveřejněna 
neprodleně po slosování a Kupující musí kontaktovat výherce účtenkové loterie a získat od něj 
zpětnou vazbu. Kupující má dle herního plánu předat věcnou výhru do 60 dnů ode dne zveřejnění 
výherní listiny.  

2.4 Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu poskytne součinnost spočívající v poskytnutí konkrétní 
specifikace Vozidla pro účely informační povinnosti Kupujícího v rámci účtenkové loterie ve 
vztahu k veřejnosti. Tuto konkrétní specifikaci Vozidla je Prodávající povinen poskytnout písemně 
Osobě oprávněné Kupujícího, a to nejpozději do 29. září 2017. Tento termín je stanoven 
s ohledem na spuštění účtenkové loterie ke dni 1. října 2017, kdy zájmem Kupujícího je sdělení 
veřejnosti, jakou konkrétní věcnou výhru mohou získat. 

3. ZPŮSOB PLNĚNÍ 

3.1 Prodávající se zavazuje plnit Předmět plnění způsobem a ve lhůtách stanovených touto 
Smlouvou.  

3.2 Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané 
Oprávněné osobě Kupujícího o termínu odevzdání Předmětu plnění (s uvedením konkrétního dne 
a hodiny), a to vždy alespoň 7 pracovních dnů předem. Termín odevzdání nesmí být stanoven na 
jiný den než pracovní, a to pouze v pracovní době, přičemž za pracovní dobu se považuje doba 
od pondělí do pátku od 8:00 hod. do 18:00 hod., a to s výjimkou státních svátků (dále jen 
„Pracovní doba“). 

3.3 Kupující se zavazuje, že Prodávajícímu do 3 pracovních dnů potvrdí termín odevzdání Předmětu 
plnění sdělený dle bodu 3.2. této Smlouvy. Prodávající tímto bere na vědomí, že ze strany 
Kupujícího dojde k potvrzení termínu předání Předmětu plnění až po kontaktování výherce 
účtenkové loterie. V případě, že výherce účtenkové loterie nebude moci se v daném termínu 



 

 

dostavit k převzetí Předmětu plnění, je Kupující po domluvě s výhercem účtenkové loterie 
oprávněn stanovit náhradní termín pro převzetí Předmětu plnění, který však nesmí překročit 30 
kalendářních dnů ode dne termínu odevzdání Předmětu plnění dle bodu 3.2. této Smlouvy, a 
tento sdělit Prodávajícímu. Prodávající je povinen tento náhradní termín akceptovat. Pro 
vyloučení všech pochybností platí, že v případě stanovení náhradního termínu dle tohoto 
odstavce, není Prodávající v prodlení.  

3.4 O odevzdání a převzetí Předmětu plnění bude sepsán předávací protokol, jehož vzor je součástí 
Přílohy č. 3 této Smlouvy (dále jen „Předávací protokol“). Převezme-li Kupující Předmětu plnění 
s výhradami, je povinen tyto výhrady uvést do Předávacího protokolu. Nesouhlasí-li Prodávající s 
uvedenými výhradami, je povinen je písemně v Předávacím protokolu rozporovat. Nerozporuje-li 
Prodávající výhrady uvedené Kupujícím v Předávacím protokolu, má se za to, že s výhradami 
souhlasí. Kupující i Prodávající jsou povinni stvrdit obsah Předávacího protokolu svým jménem a 
podpisem. V případě, že Předávací protokol obsahuje výhrady Kupujícího, zavazuje se 
Prodávající odstranit výhrady ve lhůtě a způsobem uvedeným Kupujícím v Předávacím protokolu. 
Po odstranění výhrad Smluvní strany sepíšou nový Předávací protokol bez výhrad. Předávací 
protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž dvě vyhotovení Předávacího protokolu 
zůstanou Kupujícímu, a jedno vyhotovení zůstane Prodávajícímu. Jedno z vyhotovení 
Předávacího protokolu bude ze strany Kupujícího předáno výherci účtenkové loterie. Vozidlo 
bude považováno za předané až podpisem navazujícího smluvního vztahu ze strany výherce 
účtenkové loterie potvrzujícího převzetí Předmětu plnění, a to bez ohledu na případné výhrady 
Kupujícího. Odevzdání a převzetí Předmětu plnění mezi Kupujícím a Prodávajícím a následně ve 
vztahu k výherci účtenkové loterie se bude zpravidla uskutečňovat v tentýž den, ve zcela 
výjimečných případech může dojít k odevzdání a převzetí Předmětu plnění mezi 
zainteresovanými subjekty v rozdílných dnech, o čemž budou Smluvní strany vzájemně 
informovány a jsou povinny si v této souvislosti nastavit proces odevzdání a převzetí Předmětu 
plnění v zájmu všech zainteresovaných subjektů. Vždy však platí, že Předávací protokol musí být 
podepsán Smluvními stranami před převzetím Předmětu plnění ze strany výherce účtenkové 
loterie. 

3.5 Kupující je oprávněn odmítnout převzetí vadného Předmětu plnění nebo jeho částí, přičemž 
Předmět plnění nebo jeho část se považují za vadné, pokud nesplňují požadavky stanovené 
touto Smlouvou či Dokumenty Zadávacího řízení, anebo jsou vady v Příslušenství. 

3.6 Kupující se zavazuje poskytnout Prodávajícímu řádnou součinnost při plnění Předmětu plnění. 
Jakékoliv znemožnění splnění Předmětu plnění dle této Smlouvy ze strany výherce účtenkové 
loterie nemůže jít k tíži Prodávajícího.  

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Cena za Předmět plnění podle této Smlouvy se odvíjí od ceny jednotlivého Vozidla, která 
zahrnuje i DPH (dále jen „Cena“). 

4.2 Cena za Předmět plnění činí 360 288 Kč, přičemž cena bez DPH činí 297 758,68 Kč a DPH činí 
62 529,32 Kč. 

4.3 Výše uvedená Cena je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je cenou maximální a nepřekročitelnou, není-li dále 
stanoveno jinak, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací Předmětu plnění (včetně 
nákladů souvisejících s případnými daněmi a celními poplatky, nákladů na skladování a na 
dopravu Vozidel do Místa dodání Vozidla a veškerých nákladů spojených s plněním povinností 
Prodávajícího dle této Smlouvy, apod.). Cena je následně změnitelná pouze v případě změny 
sazby DPH, která bude stanovena dle sazby daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
Smluvní strany berou na vědomí, že s ohledem na stanovený rozpočet účtenkové loterie ke dni 
podpisu této Smlouvy nemůže cena bez DPH přesáhnout částku 330.000,- Kč bez DPH. 

4.4 Prodávající prohlašuje, že je plátcem DPH.  

4.5 Cena bude hrazena na základě faktury vystavené Prodávajícím, přičemž Prodávající je oprávněn 
vystavit fakturu nejdříve den následující po dni podpisu Předávacího protokolu bez výhrad 
Kupujícím a následného smluvního vztahu mezi Prodávajícím a výhercem účtenkové loterie. 
Kopie předávacího protokolu bez výhrad a následného smluvního vztahu budou přílohou faktury. 



 

 

4.6 Prodávající doručí fakturu na adresu Kupujícího: 

Ministerstvo financí ČR 
Odbor 15 –Daně z příjmů 
Letenská 15, 118 10 Praha 1  

nebo elektronicky do datové schránky  

4.7 Faktura bude vždy obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku 
a v případě, že jde o daňový doklad, také náležitosti uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále obsahovat: 

a) přesnou identifikaci Předmětu plnění nebo jeho části podle Smlouvy, za které je 
fakturováno; 

b) specifikaci Smlouvy; 

c) Cenu za Vozidlo bez DPH a s DPH; 

d) úplné bankovní spojení Prodávajícího, přičemž číslo účtu musí odpovídat číslu účtu 
uvedenému v záhlaví Smlouvy nebo číslu účtu v registru plátců DPH, popř. řádně 
oznámenému číslu účtu postupem dle Smlouvy; 

4.8 Splatnost řádně vystavené faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího řádného doručení 
Kupujícímu.  

4.9 Kupující má právo fakturu Prodávajícímu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo 
k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné náležitosti nebo údaje, chybí-li na faktuře některá 
z náležitostí nebo údajů nebo chybí-li některá z příloh. Ode dne doručení opravené faktury běží 
Kupujícímu nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů. 

4.10 Platby dle této Smlouvy budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové 
údaje budou uvedeny v této měně. 

4.11 V případě uvedení odlišných bankovních údajů na faktuře mají přednost údaje uvedené v záhlaví 
této Smlouvy nebo číslo účtu v registru plátců DPH, a to až do doby řádného oznámení změny 
bankovních údajů postupem dle této Smlouvy. 

4.12 Prodávající bere na vědomí, že Kupující neposkytuje zálohy na poskytnutí Předmětu plnění. 

4.13 Prodávající prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl o tom, že 
Prodávající je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „Nespolehlivý  
plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Prodávající je Nespolehlivým plátcem, 
zavazuje se Prodávající o tomto informovat Kupujícího, a to do 3 pracovních dnů od vydání 
takového rozhodnutí. Stane-li se Prodávající Nespolehlivým plátcem, může uhradit Kupující 
Prodávajícímu pouze základ daně, přičemž DPH bude Kupujícím uhrazena Prodávajícímu až po 
písemném doložení Prodávajícího o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně. 

5. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

5.1 Předmět plnění bude považován za předaný okamžikem podpisu Předávacího protokolu 
potvrzujícího převzetí příslušného Předmětu plnění oběma Smluvními stranami, a to bez ohledu 
na případné výhrady Kupujícího, a podepsáním následného smluvního vztahu mezi Prodávajícím 
a výhercem účtenkové loterie. Tímto okamžikem nabývá k Předmětu plnění vlastnické právo 
výherce účtenkové loterie a rovněž dochází k přechodu nebezpečí škody na Předmětu plnění na 
výherce účtenkové loterie.  

6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1 Práva a Povinnosti Kupujícího: 

a) Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost, kterou lze po něm 
spravedlivě požadovat při řešení všech záležitostí souvisejících s dodáním Předmětu 
plnění nebo jeho části dle Smlouvy, zejména ve vztahu k výherci účtenkové loterie.  



 

 

b) Kupující se zavazuje za řádně dodaný Předmět plnění zaplatit včas Cenu dle čl. 4 
Smlouvy. 

c) V případě, že je to nezbytné ke splnění této Smlouvy, je Kupující povinen sdělit 
Prodávajícímu potřebné údaje o oprávněném výherci účtenkové loterie, a to vždy 
s dostatečným časovým předstihem; v rámci právní jistoty se stanovuje, že pokud Kupující 
neposkytne Prodávajícímu řádnou součinnost v souvislosti s výhercem účtenkové loterie, 
nemůže se dostat Prodávající do prodlení při plnění povinností z této Smlouvy. 

6.2 Práva a povinnosti Prodávajícího: 

a) Prodávající se zavazuje plnit Předmět plnění řádně, včas a s odbornou péčí. 

b) Prodávající se zavazuje, že bude při plnění této Smlouvy dodržovat obecně závazné 
právní předpisy a bude se řídit organizačními pokyny Oprávněných osob Kupujícího. 

c) Prodávající se zavazuje zajistit při dodání Předmětu plnění Kupujícímu jeho přítomnost, 
pokud ji Kupující dobrovolně neodmítne, a přítomnost Oprávněné osoby Prodávajícího, 
která podepíše Předávací protokol a bude kompetentní k vyřešení případných problémů 
spojených s odevzdáním Předmětu plnění. Prodávající se dále zavazuje zajistit přítomnost 
Osoby oprávněné Prodávajícího, která bude oprávněna řešit a podepsat navazující 
smluvní vztah s výhercem účtenkové loterie. Pro případ, že by Oprávněná osoba 
Prodávajícího neovládala český jazyk, Prodávající se zavazuje zajistit přítomnost další 
osoby pověřené statutárním orgánem Prodávajícího, která bude mít znalost českého 
jazyka. 

d) Prodávající je povinen s výhercem účtenkové loterie uzavřít příslušný smluvní vztah 
související s předáním Předmětu plnění jako věcné výhry v rámci účtenkové loterie, 
přičemž příslušný smluvní vztah musí reflektovat podmínky stanovené touto Smlouvou, 
zejména převedení vlastnického práva, součinnostní závazek ke splnění povinností 
vyplývajících z právních předpisů – například pojištění odpovědnosti, registrace vozidla 
apod., záruční podmínky, ustanovení o náhradě škody apod. 

e) V případě, že nedojde k převzetí Předmětu plnění ze strany výherce účtenkové loterie, 
Prodávající se zavazuje, že Předmět plnění se posouvá do dalšího slosování, tj. jeho 
předání jinému oprávněnému výherci účtenkové loterie. Tento proces se uplatní do doby 
převzetí Předmětu plnění ze strany výherce účtenkové loterie, nejdéle však do 12 měsíců 
ode dne účinnosti této Smlouvy. Po uplynutí této doby vzniká Kupujícímu právo na 
odstoupení od smlouvy od počátku. Veškeré náklady související s tímto posunem nese 
Prodávající.  

f) Prodávající bere na vědomí, že Předmět plnění, zejména jeho odevzdání výherci 
účtenkové loterie, může být spojen s mediálními aktivitami Kupujícího za účelem 
propagace účtenkové loterie. Prodávající je povinen tyto mediální aktivity strpět, případně 
se jich po předchozí domluvě s Kupujícím účastnit. Kupující deklaruje, že v případě zájmu 
Prodávajícího bude oficiálně prezentován jako dodavatel věcné výhry v rámci mediálních 
aktivit Kupujícího. 

g) Prodávající se zavazuje nezměnit poddodavatele, tj. jinou osobu ve smyslu § 83 Zákona 
o zadávání veřejných zakázek, prostřednictvím které prokazoval v Zadávacím řízení 
kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Spolu se žádosti o vyslovení 
souhlasu Kupujícího se změnou poddodavatele dle předchozí věty je Prodávající povinen 
doložit doklady prokazující ze strany nově navrhovaného poddodavatele kvalifikaci 
odpovídající kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, nebo alespoň takovou kvalifikaci, 
aby Prodávající i po změně poddodavatele nadále naplňoval minimální úroveň všech 
technických kvalifikačních předpokladů dle článku 7 zadávací dokumentace, na základě 
které byl zaveden Dynamický nákupní systém na dodávky osobních vozidel. 

h) Prodávající bere na vědomí, že je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu 
kontroly např. podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 
pozdějších předpisů, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Veřejné zakázky, a 
to v rozsahu jejich oprávnění a po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich 
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Dále bere 
Prodávající na vědomí, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 



 

 

finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z 
veřejných výdajů.  

i) Prodávající se zavazuje, že s kontrolními orgány podle písm. h) tohoto odstavce bude na 
výzvu spolupracovat a poskytne jim odpovídající součinnost. 

j) Prodávající je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním 
Veřejné zakázky, včetně účetních dokladů, minimálně po dobu stanovenou v českých a 
evropských právních předpisech. 

k) Prodávající se zavazuje nakládat se všemi věcmi, dokumenty a jinými písemnostmi, které 
mu byly Kupujícím svěřeny či se jiným způsobem dostaly do jeho dispozice pro účely 
plnění Předmětu plnění, s péčí řádného hospodáře a chránit je před poškozením a 
zneužitím. Kupující zůstává vlastníkem takových podkladů poskytnutých Prodávajícímu za 
účelem plnění této Smlouvy. Prodávající je oprávněn s podklady nakládat pouze v 
souladu s podmínkami této Smlouvy. Prodávající není oprávněn k jinému nakládání a užití 
podkladů bez předchozího souhlasu Kupujícího. Všechny písemnosti a jiné nosiče 
informací, včetně případných kopií, je povinen chránit před nepovolanými osobami. 
Prodávající plně odpovídá za škodu způsobenou ztrátou a zneužitím svěřených hodnot 
dle tohoto odstavce. Prodávající se zavazuje vrátit Kupujícímu veškeré věci, dokumenty a 
jiné písemnosti, které mu byly Kupujícímu svěřeny pro účely plnění Smlouvy, a to 
nejpozději do 5 pracovních dnů od skončení této Smlouvy.  

l) Dodavatel je povinen zajistit poskytování Předmětu plnění v souladu s právními předpisy a 
zejména v souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

 

7. SANKCE – SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 

7.1 V případě prodlení Prodávajícího s plněním ve lhůtě dle čl. 2. odst. 2.3 této Smlouvy (tj. 
nedodržení termínu odevzdání Vozidla) má Kupující právo uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní 
pokutu ve výši 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých), a to za každý, byť i započatý, den 
prodlení. 

7.2 V případě prodlení Prodávajícího s plněním ve lhůtě dle čl. 3 odst. 3.4 (ve vztahu k nedodržení 
lhůty pro odstranění výhrad), nebo čl. 6 odst. 6.2 písm. k) (ve vztahu k nedodržení lhůty pro 
vrácení veškerých věcí, dokumentů a jiných písemností), nebo čl. 12 odst. 12.6, má Kupující 
právo uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun 
českých) za každý, byť i započatý, den prodlení.  

7.3 V případě porušení některé z povinností stanovené v čl. 10 odst. 10.1 nebo odst. 10.2 ze strany 
Prodávajícího má Kupující právo uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
(slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení. 

7.4 V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 1 odst. 1.5 písm. a), ze strany Prodávajícího má 
Kupující právo uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce 
korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení. 

7.5 V případě porušení některé z povinností stanovené v čl. 1 odst. 1.5 písm. d), e) nebo písm. f), ze 
strany Prodávajícího má Kupující právo uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení. 

7.6 V případě porušení některé z povinností stanovené v čl. 1 odst. 1.5 písm. b), odst. 1.7 nebo odst. 
1.8 nebo odst. 1.9 ze strany Prodávajícího má Kupující právo uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní 
pokutu ve výši 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ 
porušení. 

7.7 V případě, že Prodávající poruší smluvní povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.2 písm. d) má 
Kupující právo uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20.000,-  Kč (slovy: dvacet tisíc 
korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení. 



 

 

7.8 V případě, že některá ze Smluvních stran poruší některou z povinností mlčenlivosti dle čl. 11 této 
Smlouvy, je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč (slovy: 
čtyři tisíce korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení.  

7.9 Při prodlení Kupujícího se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury je Prodávající 
oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.  

7.10 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení písemné výzvy oprávněné 
Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty. 

7.11 Kupující je oprávněn uplatňovat vůči Prodávajícímu veškeré smluvní pokuty, na které mu bude 
z porušení Smlouvy Prodávajícím vyplývat nárok dle tohoto článku, tj. i v případě kumulace 
smluvních pokut. 

7.12 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady 
škody v plné výši. 

7.13 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího povinnosti splnit závazek utvrzený smluvní 
pokutou. 

8. NÁHRADA ŠKODY 

8.1 Smluvní strany sjednávají, že náhrada škody se bude řídit právními předpisy, není-li v této 
Smlouvě sjednáno jinak. 

8.2 Kupující odpovídá za každé zaviněné porušení smluvní povinnosti. 

8.3 Prodávající odpovídá mimo jiné za veškerou škodu, která vznikne v důsledku vadného 
poskytování Předmětu plnění nebo jeho části nebo v důsledku porušení jiné právní povinnosti 
Prodávajícího. 

8.4 Za škodu se přitom s ohledem na odst. 8.3. tohoto článku považuje i škoda vzniklá Kupujícímu 
porušením jeho vlastní povinnosti vůči některému jeho smluvnímu partnerovi, včetně sankce 
vyplacené smluvním partnerům Kupujícího, a jakákoliv sankce veřejnoprávní povahy uvalená na 
Kupujícího, pokud Kupující porušení své právní povinnosti nemohl z důvodu porušení povinnosti 
Prodávajícího zabránit. Škodou vzniklou porušením právní povinnosti Prodávajícího je i taková 
škoda, která vznikne Kupujícímu oprávněným odstoupením Kupujícího od Smlouvy nebo v jeho 
důsledku. Takovou škodou jsou mimo jiné náklady vzniklé Kupujícímu v souvislosti se zajištěním 
náhradního plnění. 

8.5 Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu. 

8.6 Náhrada škody je splatná ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení písemné výzvy oprávněné 
Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody. 

8.7 Prodávající je povinen mít od podpisu této Smlouvy až do okamžiku uplynutí všech záručních lhůt 
dle této Smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s touto 
Smlouvou Kupujícímu, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 1.000.000,- 
Kč. Dokument prokazující sjednání pojištění je Přílohou č. 4 této Smlouvy, přičemž Smluvní 
strany se dohodly, že pouze jeden stejnopis Smlouvy, ponechávaný Kupujícímu, bude obsahovat 
úřední opis uvedeného dokumentu, ostatní stejnopisy budou obsahovat prostou kopii. 

8.8 Prodávající se zavazuje nahradit Kupujícímu nebo výherci účtenkové loterie veškeré nároky a 
výdaje vzniklé v souvislosti s jakoukoliv škodou (včetně škody na zdraví), způsobenou vadou 
výrobku, tj. Vozidla. 

 



 

 

9. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

9.1 Prodávající je povinen v tomto článku stanovené záruční podmínky upravit v příslušném 
smluvním vztahu s výhercem účtenkové loterie, na něhož přechází vlastnické právo k Předmětu 
plnění.  

9.2 Zjistí-li Kupující vady týkající se druhu a jakosti Předmětu plnění již při dodání, je oprávněn 
odmítnout jejich převzetí. O takovém odmítnutí bude proveden zápis do Předávacího protokolu 
podepsaný Kupujícím i Prodávajícím s uvedením důvodu odmítnutí převzetí Předmětu plnění. 
Prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v druhu a jakosti dle Smlouvy. 
Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že doba, po kterou bude Prodávající 
zajišťovat náhradní plnění dle tohoto odstavce, nemá vliv na termín plnění uvedený v čl. 2 odst. 
2.3 Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.  

9.3 Prodávající poskytuje k dodanému Předmětu plnění komplexní záruku za jakost, která zaručuje, 
že dodaný Předmětu plnění bude odpovídat technické specifikaci stanovené ve Smlouvě či 
v Dokumentech Zadávacího řízení a bude prostých právních vad. Pro vyloučení pochybností se 
sjednává, že záruka se vztahuje nejen na Předmět plnění jako celek, ale rovněž zejména na 
originální náhradní díly nebo díly, které byly vyrobeny nezávislými výrobci a jsou kvalitativně 
srovnatelné s originálními díly, na originální příslušenství nebo příslušenství, které bylo vyrobeno 
nezávislými výrobci a je kvalitativně srovnatelné s originálním příslušenstvím, na výrobní vady 
Předmětu plnění. 

9.4 Délka záruční doby musí činit nejméně 24 měsíců. Záruční podmínky Prodávajícího tvoří Přílohu 
č. 5 této Smlouvy. Záruční doba k  Předmětu plnění počíná běžet okamžikem podepsání 
příslušného smluvního vztahu mezi Prodávajícím a výhercem účtenkové loterie. V případě, že 
Vozidlem bude ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce najeto 150 000 km, může skončit záruční 
doba již tímto okamžikem. 

9.5 Smluvní strany sjednávají, že záruka za jakost dle předchozího odstavce se nevztahuje na běžné 
opotřebení pneumatik. 

9.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporu tohoto článku Smlouvy a záručních podmínek 
uvedených v Příloze č. 5 Smlouvy, mají přednost ustanovení tohoto článku. 

9.7 Ohlášení vady bude provádět výherce účtenkové loterie způsobem stanoveným Prodávajícím 
(dále jen „Ohlášení vady“). V Ohlášení vady musí být uvedeno mimo jiné následující údaje: 

a) specifikaci Vozidla, na kterém se vada vyskytla;  

b) popis samotné vady;  

c) zda vada znemožňuje řádné užívání Vozidla či nikoli; 

d) zda Vozidlo je pojízdné či nikoliv. 

9.8 Prodávající je povinen doručit výherci účtenkové loterie vyjádření k reklamaci ve lhůtě 3 
pracovních dnů ode dne přistavení Vozidla do servisního střediska Prodávajícího nebo od jiného 
dne, který si Prodávající a výherce účtenkové loterie vzájemně sjednají. Pokud během této lhůty 
nebude výherci účtenkové loterie doručeno vyjádření Prodávajícího k reklamované vadě, platí, že 
Prodávající uznává reklamaci v plném rozsahu. 

9.9 Prodávající se zavazuje odstranit vady do 30 kalendářních dnů ode dne oznámení vyjádření k 
reklamaci dle odst. 9.8 tohoto článku, příp. fikce takového vyjádření. Lhůtu pro odstranění 
reklamovaných vad stanovenou v předcházející větě lze v odůvodněných případech po dohodě 
s výhercem účtenkové loterie před jejím uplynutím přiměřeně prodloužit.  

9.10 Prodávající je povinen vady odstranit opravou, opětovným provedením nebo jiným způsobem 
stanoveným právními předpisy, a to podle volby výherce účtenkové loterie.  

9.11 Pokud Prodávající vady neodstraní ve lhůtě uvedené v odst. 9.9 tohoto článku, je výherce 
účtenkové loterie oprávněn uplatnit práva stanovená zákonem nebo podle své volby odstranit 
vady sám nebo prostřednictvím třetích osob a požadovat po Prodávajícím úhradu nákladů účelně 



 

 

vynaložených v souvislosti s odstraňováním vad. Uplatněním práva podle tohoto článku nesmí 
být dotčeno právo výherce účtenkové loterie na náhradu škody. 

9.12 Výherce účtenkové loterie je oprávněn uplatnit vady u Prodávajícího kdykoliv během záruční 
doby bez ohledu na to, kdy výherce účtenkové loterie takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím Předmětu plnění nebo jeho části není dotčeno 
právo výherce účtenkové loterie uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny 
při převzetí. Ustanovení § 2618 Občanského zákoníku se tímto vylučuje. 

9.13 Pokud výherce účtenkové loterie nemůže Předmětu plnění pro vady užívat, prodlužuje se záruční 
doba o dobu od Ohlášení vad Prodávajícímu do jejich úplného odstranění. 

9.14 Ustanoveními tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva výherce účtenkové 
loterie z vadného plnění vyplývající z právních předpisů.  

9.15 Prodávající bere na vědomí, že Příloha č. 5 Smlouvy se použije ve vztahu ke Smlouvě pouze 
subsidiárně, anebo v případě, kdy jsou ustanovení Přílohy č. 5 pro Kupujícího nebo výherce 
účtenkové loterie příznivější. V případě rozporu Přílohy č. 5 s ustanoveními tohoto článku, mají 
přednost ustanovení tohoto článku. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení Přílohy č. 5 
upravující smluvní pokuty či limitaci práv na náhradu škody se nepoužijí.  

10. PRÁVA TŘETÍCH OSOB  

10.1 Prodávající prohlašuje, že Předmět plnění bude bez právních vad, zejména nebude zatížen 
žádnými právy třetích osob, z nichž by pro Kupujícího vyplynul finanční nebo jakýkoliv jiný 
závazek ve prospěch třetí strany nebo která by jakkoliv omezovala užívání Předmětu plnění. 
V případě porušení tohoto závazku je Prodávající v plném rozsahu odpovědný za případné 
následky takového porušení, přičemž právo Kupujícího nebo výherce účtenkové loterie na 
případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno. 

10.2 Prodávající se zavazuje, že při plnění Smlouvy bude postupovat tak, aby nedošlo 
k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob. V případě porušení tohoto závazku je Prodávající 
v plném rozsahu odpovědný za případné následky takového porušení, přičemž právo Kupujícího 
nebo výherce účtenkové loterie na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává 
nedotčeno. 

11. MLČENLIVOST 

11.1 Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti, podniknout všechny nezbytné kroky 
k zabezpečení a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace (dále jen „Diskrétní 
informace“). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena. Za 
Diskrétní informace se považují veškeré následující informace: 

a) veškeré informace poskytnuté Prodávajícímu Kupujícím v souvislosti s plněním této 
Smlouvy (pokud nejsou výslovně obsaženy ve znění Smlouvy zveřejňovaném dle čl. 13. 
odst. 13.6.); 

b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti; 

c) veškeré další informace, které budou Kupujícím označeny jako diskrétní. 

11.2 Povinnost zachovávat mlčenlivost, uvedená v předchozím článku, se nevztahuje na informace: 

a) které je Kupující povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; 

b) jejichž sdělení vyžaduje jiný právní předpis; 

c) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením právních 
povinností ze strany některé ze Smluvních stran; 



 

 

d) u nichž je Prodávající schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím těchto 
informací od Kupujícího, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje 
povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů; 

e) které budou Prodávajícímu po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti 
třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k těmto informacím nijak vázána. 

11.3 Jako s Diskrétními informacemi musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky 
uvedené v odst. 11.1. tohoto článku, i když byly získané náhodně nebo bez vědomí Kupujícího, 
a dále s veškerými informacemi získanými od jakékoliv třetí strany, pokud se týkají Kupujícího 
či plnění této Smlouvy. 

11.4 Prodávající se zavazuje, že Diskrétní informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. 
K jinému použití je třeba předchozí písemné svolení Kupujícího. 

11.5 Prodávající je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti 
a respektováním práv Kupujícího nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán sám touto 
Smlouvou. 

11.6 Povinnost zachování mlčenlivosti trvá ještě po dobu 5 let od skončení záruční doby ve smyslu čl. 
9 této Smlouvy bez ohledu na zánik ostatních závazků ze Smlouvy. 

11.7 Závazky vyplývající z tohoto článku není žádná ze Smluvních stran oprávněna vypovědět ani 
jiným způsobem jednostranně ukončit. 

12. UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1 Tato Smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran. 

12.2 Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané 
ustanovením § 2002 Občanského zákoníku.  

12.3 Za podstatné porušení Smlouvy Prodávajícím ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se 
považuje zejména: 

a) prodlení Prodávajícího s plněním jakýchkoliv lhůt ze Smlouvy o více než 10 pracovních 
dní; 

b) opakované (tj. nejméně druhé) porušování smluvních či jiných právních povinností 
v souvislosti s plněním Smlouvy; 

c) jakékoliv jiné porušení povinností Prodávajícím, které nebude odstraněno či napraveno 
ani do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Kupujícího k nápravě (popř. od uplynutí 
lhůty ve výzvě stanovené), je-li náprava možná. 

12.4 Za podstatné porušení Smlouvy Kupujícím ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje 
zejména prodlení Kupujícího s úhradou faktury o více než 60 kalendářních dní. 

12.5 Kupující je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech: 

a) bude rozhodnuto o likvidaci Prodávajícího; 

b) Prodávající podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku 
Prodávajícího nebo bude ve vztahu k Prodávajícímu vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými 
účinky. 

c) Prodávající bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný 
čin. 

 

12.6 Nastane-li některý z případů uvedených v  odst. 12.5. písm. a) až c) tohoto článku Smlouvy, je 
Prodávající povinen informovat o této skutečnosti Kupujícího písemně do 2 pracovních dnů od 
jejího vzniku, společně s informací o tom, o kterou ze skutečností jde, a s uvedením bližších 



 

 

údajů, které by Kupující mohl v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí o odstoupení od 
Smlouvy. Nedodržení této povinnosti je podstatným porušením této Smlouvy. 

12.7 Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (ex nunc). Smluvní 
strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení odstupující Smluvní strany 
o odstoupení od této Smlouvy druhé Smluvní straně. 

12.8 Kupující může od Smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění. V tom případě se závazek 
založený touto Smlouvou zrušuje od počátku (ex tunc) a Smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, 
co si plnily, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení 
Kupujícího o odstoupení od této Smlouvy Prodávajícímu.  

12.9 Odstoupení od Smlouvy nabývá právní účinnosti dnem doručení písemného oznámení 
o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. 

12.10 Ukončení Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 
pokud už dospěl, práva na náhradu škody, povinnost mlčenlivosti, ani ujednání, která májí 
vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po ukončení Smlouvy.  

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1 Jakékoliv úkony směřující ke zrušení této Smlouvy a oznámení o změně bankovních údajů musí 
být doručeny datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo jiná 
sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou učiněna 
písemně v českém jazyce a doručena osobně, poštou, prostřednictvím datové schránky či 
kurýrem na adresy uvedené v tomto odstavci (včetně označení jménem příslušné Oprávněné 
osoby) nebo na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznámí 
adresátovi, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak. 

a) Kupující: 
 

Název: Ministerstvo financí  
Adresa: Letenská 15, Praha 1, PSČ 118 10 
Odbor: Odbor Daně z příjmů  
Datová schránka: xzeaauv 

 

b) Prodávající: 
 

Název: Auto Kora top s.r.o. 
Adresa: M. Alše 780, 757 01  Valašské Merziřičí 
K rukám/označení funkce: Radomír Kopecký, jednatel 
Prodávajícího/označení funkce/útvaru příslušného k vyřízení 
Datová schránka: dnnpda6 

13.2 Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doručení tohoto oznámení druhé 
Smluvní straně. 

13.3 Smluvní strany se dohodly na určení Oprávněné osoby za každou Smluvní stranu (dále jen 
„Oprávněná osoba“). Oprávněné osoby jsou oprávněné ke všem jednáním týkajícím se této 
Smlouvy, s výjimkou změn nebo zrušení Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. V případě, že 
Smluvní strana má více Oprávněných osob, zasílají se veškeré e-mailové zprávy na adresy 
všech Oprávněných osob v kopii. 

a) Oprávněnou osobou Kupujícího je:  

xxx xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx 

xxx xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx    
   

b) Oprávněnou osobou Prodávajícího je: xxx, prodejce, xxx,   xxx 



 

 

13.4 Ke změně Smlouvy nebo zrušení Smlouvy je za Kupujícího oprávněn ministr financí, náměstek 
pro řízení sekce daně a cla nebo ředitel ředitel odboru Daní z příjmů, a dále jiné osoby pověřené 
ministrem financí. Ke změně Smlouvy nebo ukončení Smlouvy je za Prodávajícího oprávněn 
Prodávající sám (je-li fyzickou osobou podnikající) nebo statutární orgán Prodávajícího, příp. 
prokurista, a to dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku. Jiné osoby mohou tato 
právní jednání činit pouze s písemným pověřením osoby či orgánu vymezených v předchozí větě 
(dále jen „Odpovědné osoby pro věci smluvní“). Odpovědné osoby pro věci smluvní mají 
současně všechna oprávnění Oprávněných osob. 

13.5 Jakékoliv změny kontaktních údajů, bankovních údajů a Oprávněných osob je příslušná Smluvní 
strana oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně písemně oznámit 
druhé Smluvní straně. 

13.6 Obě Smluvní strany souhlasí s tím, že podepsaná Smlouva (včetně příloh), jakož i její text, může 
být v plném rozsahu v elektronické podobě zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva 
financí ČR, na profilu Kupujícího ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek, a dále 
v souladu s povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů, a to bez časového omezení. Kupující 
se zavazuje, že Smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, 
uveřejní v registru smluv. Prodávající prohlašuje, že tato Smlouva (včetně příloh) neobsahuje 
žádné obchodní tajemství. 

13.7 Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro vyloučení 
pochybností sjednávají, že tato Smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, zejména 
ustanoveními upravujícími kupní smlouvu. Smluvní strany sjednávají, že se tato Smlouva a 
právní vztahy z ní plynoucí neřídí Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 
1980 (tzv. Vídeňskou úmluvou). 

13.8 Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, 
zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna 
a nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, za 
nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným 
ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení. 

13.9 Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této Smlouvy, 
nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků 
nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo 
jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní 
stranou, která takové vzdání se činí. 

13.10 Prodávající není oprávněn bez souhlasu Kupujícího postoupit Smlouvu, jednotlivý závazek ze 
Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osoby, ani učinit jakékoliv 
právní jednání, v jehož důsledku by došlo k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících 
z této Smlouvy. 

13.11 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci 
této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou rozhodovány s konečnou 
platností před věcně a místně příslušným soudem České republiky. 

13.12 Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku. 

13.13 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních v českém jazyce, přičemž Kupující obdrží 
tři vyhotovení a Prodávající obdrží jedno vyhotovení. 

13.14 Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny písemně formou 
dodatku, datovány a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné 
listině, ledaže Smlouva v konkrétních případech stanoví jinak. 

13.15 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 



 

 

13.16 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy: 

a) Příloha č. 1 - Specifikace Vozidla 

b) Příloha č. 2 - Herní plán účtenkové loterie 

c) Příloha č. 3 - Vzor Předávacího protokolu 

d) Příloha č. 4 - Opis dokumentu o sjednání pojištění 

e) Příloha č. 5 - Všeobecné záruční podmínky importéra/výrobce 

f) Příloha č. 6 - Plná moc  

 
 
 

V Praze dne      V Praze dne  
 

 

 

 

  v z. .………………………………. 

 

 

 

v z.………………………………. 

Ing. Mgr. Stanislav Kouba,  

ředitel odboru 15 - Daně z příjmů  

Česká republika – Ministerstvo financí 

 

Radomír Kopecký 

jednatel 

  Auto Kora top s.r.o. 

 

 
 

                                                                                 Dagmar Kopecká 

                                                                                jednatel 

                                                                                     Auto Kora top s.r.o. 

  

 
 
 
                                                                                           


