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Kupní smlouva
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

zákoník).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami kupní smlouva
tohoto znění:

I. Smluvní strany

1. Kupující

název:
sídlo:
zastoupený:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefonní spojení: 
fax:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
plk. Ing. Miroslavem Kvasničkou, ředitelem Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje
70885869
není plátcem DPH
V

ČNB, pobočka Hradec Králové
6232881/0710
950 570 221, 950 570 121
950 570 102

2. Prodávající

název:
sídlo:
zastoupená:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
Společnost zapsaná v

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav

V

Miroslavem Bláhou, vedoucím prodeje Česká republika a Pavlem Tomanem, 
odborným koordinátorem prodeje státní správě
00177041 
CZ00177041

II. Předmět smlouvy

2.1. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu a převede na něho vlastnické právo ke 2 ks 
osobních vozidel Škoda Fabia Combi Ambition 1,0 TSI/81kW - 6ti stup. mechanická převodovka, 
barva červená Corrida UNI (dále jen „zboží"). Bližší specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1, 
která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2.2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za zboží kupní cenu.
2.3. Součástí dodávky zboží je i předání veškerých dokladů, které se ke zboží vztahují.

. Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách

3.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu nejpozději do 3 měsíců od nabytí platnosti této 
smlouvy.
3.2. Místo plnění smlouvy:
Auto Hýbeš s.r.o., Dřenice 122, 537 01 Dřenice - p. Chrudim
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IV. Kupní cena

4.1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za zboží ve výší:

Celková kupní cena činí 540 132,00 Kč.
Slovy:.............Pětsetčtyřicettisícjednostotřicetdva................

'■»

Cena za zboží bez DPH v Kč DPH 21 % Cena za zboží s DPH v Kč

446 390,08 93 741,92 540 132,00
Cena za 1 ks v Kč DPH 21% Cena za 1 ks včetně DPH v Kč

223 195,04 46 870,96 270 066,00

4.2. Tato kupní cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.
4.3. Tato kupní cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího spojené s řádným dodáním zboží, 
včetně nákladů na dopravu do místa plnění a pojištění až do doby protokolárního převzetí zboží 
kupujícím.

V. Platební podmínky

5.1. Úhrada kupní ceny se uskuteční na základě faktury (daňového dokladu) vystavené prodávajícím 
po řádném předání a převzetí zboží. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat veškeré náležitosti dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 
435 občanského zákoníku. Součástí faktury (daňového dokladu) bude specifikace dodaného plnění 
tak, aby byla v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení 
evidence majetku kupujícího v souladu s těmito předpisy.
5.2. Prodávající se zavazuje vystavit fakturu (daňový doklad) a předat ji kupujícímu nejpozději do 
14ti kalendářních dnů po řádném předání a převzetí zboží.
5.3. Lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu) se stanovuje na 30 dní ode dne jejího doručení 
kupujícímu.
5.4. Faktura (daňový doklad) se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky 
z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.
5.5. V případě, že faktura (daňový doklad) obsahuje nesprávné náležitosti, nebo v ní některé 
náležitosti chybí, je kupující oprávněn fakturu (daňový doklad) vrátit zpět prodávajícímu do data 
splatnosti. Ve vrácené faktuře (daňovém dokladu) musí kupující vyznačit důvod vrácení faktury 
(daňového dokladu). V takovém případě je prodávající povinen vystavit novou fakturu (daňový 
doklad) s novým datem splatnosti, stanoveným dle bodu 5.3. tohoto článku.
5.6. V případě, že faktura (daňový doklad) bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na 
straně banky, není kupující po tuto dobu v prodlení s placením faktury (daňového dokladu).
5.7. Kupující prohlašuje, že neposkytne prodávajícímu zálohu.

VI. Převzetí předmětu smlouvy

6.1. Převzetí zboží bude kupujícím potvrzeno v předávacím protokolu (dodacím listu), 
přiložen k faktuře (daňovému dokladu).
6.2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží pro vady, které samy o sobě nebo ve 
brání jeho řádnému užívání.
6.3. Prodávající předá kupujícímu také doklady vztahující se ke zboží.

který bude 

svém úhrnu

VII. Záruční podmínky

7.1. Prodávající se zavazuje poskytnout záruku:
a) 4 roky nebo 120 000 kilometrů na všechny vady dodaného zboží,
b) 5 let nebo 150 000 kilometrů na lak,
c) 12 let na neprorezavění.
Záruční lhůta běží ode dne předání a převzetí zboží dle čl. VI. této smlouvy. Během záruční doby 
prodávající ručí, že dodané zboží nemá žádné nedostatky nebo výrobní vady.
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7.2. Kupující je povinen uplatnit vady u prodávajícího bez zbytečného odkladu po ieiich zjištění 
formou e-mailového oznámení na adres

roaavajici se zavazuje k poskytnuti nebo zajištěni provedeni oprav vad zbozí, na které se 
vztahuje záruka, v záruční době v odborných autorizovaných servisech. Prodávající je povinen sdělit 
kupujícímu bezodkladně po oznámení vady předmětu plnění, nejpozději však do 3 (slovy: tří) hodin 
od oznámení vady, nejbližší autorizovaný servis, ve kterém může být provedena oprava kupujícím 
oznámení vady zboží. Nesdělí-li prodávající nejbližší odborný autorizovaný servis v uvedené Ihútě, 
je kupující oprávněn zajistit opravu sám v jakémkoliv odborném autorizovaném servisu na náklady 
prodávajícího. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.
7.4. Nepřevezme-li prodávající nebo prodávajícím sdělený nejbližší odborný autorizovaný servis 
zboží k provedení opravy bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od 
oznámení vady předmětu plnění, je kupující oprávněn zajistit opravu sám v jakémkoliv odborném 
autorizovaném servisu na náklady prodávajícího. Nárok na náhradu škody tím,není dotčen.
7.5. Veškeré opravy zboží na které se vztahuje záruka, v záruční době budou prováděny pro 
kupujícího zcela bezplatně a tedy výlučně na náklady prodávajícího.

Vlil. Sankce

8.1. Smluvní strany se dohodly, že při nesplnění sjednaného termínu předání zboží uhradí 
prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté kupní ceny nedodaného zboží 
(včetně DPH) za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
8.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení kupujícího s úhradou faktury budou 
prodávajícím účtovány úroky z prodlení ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky včetně DPH 
za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
8.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení doby pro odstranění zjištěných závad na 
základě reklamace uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
reklamovaného zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Minimální výše sankce je 
1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
8.4. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30ti kalendářních dnú od data, kdy byla 
povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet 
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
8.5. Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok kupujícího na náhradu škody; nárok na 
náhradu škody je kupující oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna.

IX. Odstoupení od smlouvy

9.1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského 
zákoníku.
9.2. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k závažnému porušení smluvních povinností kteroukoliv 
ze smluvních stran a pokud tento úmysl oznámí jedna strana druhé do 10ti dnú od vzniku závažného 
porušení smlouvy.
9.3. Za závažné porušení této smlouvy se považuje zejména dodání zboží s vadami, prodlení 
prodávajícího s dodáním zboží po dobu delší než 14 kalendářních dnú, prodlení kupujícího s úhradou 
faktury (daňového dokladu) po dobu delší než 30 kalendářních dnú.

X. Povinnost mlčenlivosti

10.1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 
které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a 
spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je 
použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace veřejně přístupné, nebo o 
případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 
oprávněného orgánu.
10.2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které 
se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
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10.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této 
smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
10.4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
10.5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictví osob oprávněných 
jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.
10.6. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek.

XI. Změna smlouvy

11.1. Tuto smlouvu lze měnit jen formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a 
podepsaných oběma smluvními stranami.
11.Z. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 15 dnů 
ode dne jejich doručení. Po tuto dobu je návrhem dodatku vázána strana, která jej podala.

XII. Kontaktní osoby

12.1. Za kupujícího je ve věcech technických oprávněn jednat:

12.2. Za prodávajícího ie ve věcech technických oprávněn iednat:

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
13.2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních splatností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
13.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. 
Do té doby platí odpovídající úprava platných obecně závazných právních předpisů ČR.
13.4. Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a Rámcovou smlouvou na dodávky osobní vozidel pro období let 2016 - 2018 část „B“ MV- 
86805-52/VZ-2016.
13.5. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za 
jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

a or
V Praze dne V Pardubicích dne

ředitel Hasičského záchranného sboru 
Pardubického kraje

"Rašíčskv zá c h ra n ný sboF
Pardubického kraje 

Teplého 1526 
530 02 Pardubice
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Á5 č. 6B - základní stupeň výbavy Cena v Kč 
bez DPH

DPH v Kč 
2í %

ŠKODA Fabia Combi Ambition 1,0 TSl/81 kW- 6ti stup mech přev. NJ53N5

Barva karoserie

Černá Magie s perleťovým efektem nebo
Stříbrná Brilliant metalíza nebo 
výběr z dalších 8 metalických barev 
+ možnost volby
Červená Corrida UNI nebo
Bílá Candy UNI nebo
Modrá Pacific UNI
(všechny barvy výhradně ze senové lakovny)

Barva interiéru Onyx / Onyx (látka, tmavá) BL

Cena 1 vozu v základním provedení

Cena v KČ 
s DPH

|ESC vč ABS MSR, EBV, ESBS ASR. EDS HBA, TPM+ XDS+, EBP RBS, MKB 

urbag řidiče, spolujezdce, boční vpředu a hlavové (6 ks)

:ONT ASSIST (systém autonomního krizového brzdění - nezávisle na řidiči aktivuje brzdy ve snaze 
iránit hrozící nehodě s identifikaci nebezpečných objektů/knzovych situací)

(Elektricky ovládaná boční okna vpředu 

Signalizace nezapnutého pasu řidiče a spolujezdce 

Imobilizér

Mechanická klimatizace 
(Vnitřní cirkulace vzduchu a pylovy filtr 

'ónovaná skla

'ýškově nastavitelná sedačka řidiče a spolujezdce

.utomaticke denní svíceni s možnosti vypnutí z místa řidiče 
((prostřednictvím autorádia)

[Dělená a sklopná zadní opěradla 

'yhřívaná elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka 

centrální zamykání s dálkovým ovládáním 

[Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách

(Uzaviratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem 

[Přední mlhové světlomety 

itavitelný volant ve dvou směrech 

[Kryt zavazadlového prostoru (plato)

Autorádio originální integrované v palubní desce s Bluetooth 

Rezervní kolo ocelove (plnohodnotné), klíč na kola, zvedák vozu 

[Prodloužená záruka na 5 let, do 150 000 km

standard

standard

standard

standard

standard

standard

WPB

standard

standard

3L3

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

RAD

PJB

YA1+EA9

ena mimořádné výbavy

Povinná výbava (trojúhelník, autolékárnička, žárovky vesta)

GGA700001A
3T0093108

5E00520G0A
000093056F

Tažné lano
■/

Kompletní zimní kolo 185/60 R15 (4 ks, plech) 

15 I PHM

Příprava, předání vozu

Cena doplňků včetně montáže a lakování

Cena 1 vozu včetně mimořádné výbavy, příslušenství a doplňků 

Sleva na 1 vůz (bez ceny doplňků)

Cena 1 vozu po slevě

GAA5G0G01

CAX1SWCSWR03Í VR

OBC

OBC

Počet vozů celkem (ks) 446 390,08i 93 741,92 540132,1


