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K U P N Í   S M L O U V A 
 

uzavřená podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

I.  
Smluvní strany 

 
1. Kupující: Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Střílky, 

Zámecká 107 
sídlo: Zámecká 107, 76804 Střílky 
IČ: 47935740 
jednající: Mgr. Lubomír Ševčík, ředitel  

 
2. Prodávající: AUTO IN s. r. o. 

sídlo: Poděbradská 292, 530 09 Pardubice, odštěpný závod AUTO IN s. r. o., Kutnohorská 
217/3, 500 04 Hradec Králové 4 
IČ : 25298828, DIČ: CZ25298828 
zapsaný: v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13920 
jednající: Ing. Miloš Pavlíček, Ing. Marek Šimík - jednatelé 
bankovní spojení: 176998863/0600, MONETA Money Bank a. s. 

     
II. 

Předmět smlouvy a cena  
  

1. Předmětem této smlouvy je nákup automobilu značky FORD (dále jen „zboží“), který je 
schopen provozu v souladu s příslušnými platnými předpisy a normami, včetně předání návodů 
k obsluze a údržbě v českém jazyce a zaškolení dle čl. IV odst. 5 této smlouvy. 
 

2. Bližší specifikace zboží:  FORD TRANSIT KOMBI 350 L2H2 Trend 2,0 TDCi 125 kW ve výbavě 
určené nabídkou – viz. příloha č. 1 
  

3. Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží a převést na něj 
vlastnické právo ke zboží, za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy. 
Kupující se zavazuje zboží bez vad předané převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu, 
specifikovanou v  odst. 4 tohoto článku, na základě dohodnutých podmínek. 
 

4. Celková cena za zboží bez DPH je 684 147,11 Kč, celková výše DPH je 143 670,89 Kč a celková 
cena za zboží s DPH je 827 818,00 Kč (slovy: osmsetdvacetsedmtisícosmsetosmnáct korun 
českých). 
 

5. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění bude sídlo kupujícího. 
 

III. 
Platební podmínky  

 
1. Prodávající má právo vystavit kupujícímu daňový doklad - fakturu až po řádném a úplném 

předání zboží včetně příslušenství a dokladů, specifikovaných v čl. VI této smlouvy a po 
zaškolení kupujícího.  
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2. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat 
předepsané náležitosti, je kupující oprávněn ji zaslat ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu 
k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.  

 
3. Minimální požadovaná splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů. S ohledem na možnosti 

uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu může být splatnost faktur prodloužena o 
dalších 90 dnů; opožděné uvolnění finančních prostředků ze st. rozpočtu se nepovažuje za 
prodlení splatnosti faktury a nebude předmětem sankcí.  

 
4. Kupující se zavazuje provést úhradu kupní ceny bezhotovostním převodem na účet 

prodávajícího. Číslo bankovního účtu bude uvedeno na faktuře. Za den zaplacení se považuje 
den, kdy fakturovaná částka byla odepsána z účtu kupujícího.  

 
5. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Prodávající se zavazuje k uchování účetních 
záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s dodávkou zboží či služeb dle platných 
právních předpisů.  

 
IV. 

Termín a způsob dodání zboží 
 

1. Prodávající je vlastníkem zboží a nese nebezpečí škody na zboží. Nebezpečí škody na zboží 
přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy kupující písemně potvrdí převzetí zboží. 
Dnem převzetí zboží nabývá kupující vlastnické právo ke zboží. 
 

2. Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do 5 měsíců od uzavření smlouvy. 
 

3. Zboží bude protokolárně předáno na místě stanoveném v článku II. odst. 5 této smlouvy. 
Kupující potvrdí svým podpisem protokol o převzetí zboží. 
 

4. Kupující se zavazuje převzít zboží bez vad do 10 dnů ode dne doručení výzvy k převzetí,  
po uplynutí této lhůty je kupující s převzetím zboží v prodlení. Kupující je oprávněn odmítnout 
převzetí zboží, pokud se na něm budou vyskytovat v okamžiku předání vady. Zboží se považuje 
za dodané a závazek prodávajícího dodat zboží je splněn až okamžikem převzetí zboží 
kupujícím bez vad. 
 

5. Při předání zboží jej prodávající kupujícímu předvede v silničním provozu, čímž prokáže 
bezchybnost, kompletnost a způsobilost zboží k provozu. Současně prodávající provede 
průkazné zaškolení kupujícím určených pracovníků pro obsluhu a údržbu zboží, a to zdarma.  

 
 
 
 
 

V. 
Záruka a servisní podmínky 
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1. Prodávající zaručuje dohodnuté vlastnosti zboží, a to jakost zboží na dobu 5 let / 200 000km 

(podle toho, co nastane dříve), lak 2 roky a neprorezavění karosérie v délce 12 let. 
 

2. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho předání 
kupujícímu a dále za ty, které se na zboží vyskytnou v záruční době dle odst. 1. 

 
3. Kupující je povinen zjištěné vady bezodkladně oznámit prodávajícímu, a to písemně, 

telefonicky či elektronickou poštou Prodávající si vyzvedne vadné zboží v sídle kupujícího. 
Prodávající je povinen vady bezplatně odstranit v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 15 dnů 
ode dne vyzvednutí si vadného zboží u kupujícího.  

 
VI. 

Odpovědnost za škodu 
 

Pokud porušením povinností prodávajícího vyplývajících z obecně závazných právních 
předpisů či z této smlouvy vznikne kupujícímu v důsledku použití či užívání zboží jakákoliv škoda, 
odpovídá za ni prodávající, a to bez ohledu na zavinění. 
 

VII. 
Průvodní doklady 

 
Spolu s předáním zboží předá prodávající kupujícímu: 

- návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce, a to včetně příslušenství; 
- doklady nutné k řádnému užívání a provozu vozidla na pozemních komunikacích; 
- servisní knížku. 

VIII. 
Sankce 

 
Pro případ nedodržení sjednané doby plnění ze strany prodávajícího se prodávající zavazuje 

zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny vč. DPH  uvedené v čl. II. této 
smlouvy, a to za každý i  započatý den prodlení. Smluvní pokuta ve stejné výši se sjednává i 
pro případ, že prodávající neodstraní vadu ve lhůtě dle čl. V. odst. 3 smlouvy. 
 
 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat 
zaplacení zákonného úroku z prodlení za každý den prodlení.  

 
Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné strany k jejímu 
zaplacení na adresu povinné smluvní strany. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
na náhradu případně vzniklé škody.  

 
IX. 

Odstoupení od smlouvy 
 

Od této smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit, byla-li smlouva porušena 
podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení je ze strany 
prodávajícího považováno více než 14 denní prodlení s dodáním zboží a neodstranění vad ve 
lhůtě delší než 15 dnů od jejich oznámení.  Za podstatné porušení smlouvy ze strany 
kupujícího se považuje více než 30 denní prodlení s úhradou faktury oproti splatnosti sjednané 
v čl. III. odst. 3, pokud důvodem prodlení není opožděné uvolnění finančních prostředků ze st. 
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rozpočtu.   Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem, kdy je písemné odstoupení 
doručeno druhé smluvní straně. 

 
Následkem odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Smluvní strany jsou povinny 
vypořádat vzájemně své závazky, zejména prodávající vrátit kupujícímu veškeré obdržené 
platby a kupující prodávajícímu již dodané zboží, a to do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky 
odstoupení od smlouvy. O vzájemném vypořádání svých závazků pořídí strany zápis. 
Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení sjednaných smluvních pokut ani 
nárok na náhradu vzniklé škody. 

 
X. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou podrobně seznámily, že souhlasí s jejím 

obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné 
vůle.  
 

2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. Tato smlouva 
bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Kupující zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Smlouva je platná dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 
  

3. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
4. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě. 

 
5. Součástí této smlouvy je:  Příloha č. 1 – Specifikace zboží 

 
6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž kupující obdrží dvě vyhotovení a 

prodávající jedno. 
 
Ve Střílkách dne: 8.2.2018                                        V Pardubicích dne: 5.2.2018 
 
 
 
 
 
 
__________________________                               ___________________________ 

za kupujícího                                                        za prodávajícího 
   Mgr. Lubomír Ševčík - ředitel    Ing. Marek Šimík 
       Jednatel společnosti AUTO IN s. r. o. 
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   NABÍDKA NOVÉHO VOZU FORD       

 

 
 

Specifikace vozu:  

 

značka:  

 

 

 

Ford  

 

 

 

převodovka:  

 

 

 

6st.  

typ:  Transit Kombi V363  pohon:  přední  

model:  L2 350 Trend  barva:  Modrá tmavá  

karoserie:  Kombi M1  čalounění:  Černá/tmavě šedá  

motor:             2,0 přední pohon/125 kW/170 k/405 Nm  

 

 

Standardní výbava: 
• Sada ICE PACK 2: autorádio AM/FM, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu, 

  ovládání rádia na volantu, nelze s parkovací kamerou, adaptivním tempomatem 

  nebo se Sadou pro lepší viditelnost Premium, 

• 2 reproduktory vzadu, 

• Airbag řidiče, 

• Airbag spolujezdce, vypínatelný, 

• Elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení, nouzového  

  brzdového asistenta,asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly, 

• Automatická varovná světla při nouzovém brzdění, 

• Středně vysoká střecha, 

• Boční posuvné dveře vpravo, 

• Šířka vstupního otvoru posuvných dveří max. 1200 mm, 

• Zadní závěsné prosklené dveře s otevíráním do 180°, 

• Okno v zadních dveřích s vyhříváním, 

• Zadní stěrač, 

• Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotykovým  

  otevřením/zavřením, 

• Pevná okna v druhé řadě, 

• Tónovaná skla, 

• Šedá maska chladiče, 

• Lapače nečistot vzadu, 

• Schůdek v zadním nárazníku, 

• Vnitřní kryty podběhů vpředu, 

• Ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky 235/65R16 pro 350, 

• Celoplošné kryty kol, 

• Bez rezervního kola, zvedáku, sady nářadí, se sadou na opravu pneumatik, 

• Monitoring tlaku v pneumatikách, 

• Palubní počítač, 

• Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva, 

• Palivová nádrž min. 70 l, 

• Podélně a výškově nastavitelný volant, 

• Interiér Trend, 

• Obložení stropu ve všech řadách, 

• Stropní konzole vpředu, 

• Madlo na B sloupku vpravo, 

• Parkovací senzory vpředu a vzadu a mlhové světlomety, 

• Tempomat včetně nastavitelného omezovače a koženého volantu, nutno kombinovat  

  s rádiem ICE PACK 2, 8, 9 nebo 15, 

• Samostatná baterie, 

• Alternátor 150A, 

• Bez přepážky, 

• Obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky, 

• Gumová podlaha ve všech řadách, 

• Osvětlení nákladového prostoru, 

• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, 
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• Stop-start systém, 

• Emisní norma Euro 6 využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu  

  bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly, 

• Sada sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní a bederní  

  opěrka u sedadla řidiče, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem, 

• Úzké trojsedadlo v druhé řady, vyjímatelné, 

• Trojsedadlo v třetí řadě, vyjímatelné, 

• Denní svícení, 

• Odbočovací světla statická, 

• Mlhové světlomety vpředu, 

• Manuální klimatizace vpředu, 

• Elektrické přídavné topení vpředu, 

• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, 

• Dva sklopné klíče, 

• Konfigurovatelné zamykání 2, 

 

 

Výbava na přání: 
• Tónovaná skla Privacy vzadu 

• Rezervní ocelové kolo 

• Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS; nelze pro 310 

• Prodloužená záruka 5 let / 200 000km 

• Zámek řadící páky 

• Potahy všech sedadel 

• Gumové koberce v 1., 2. a 3. řadě 

• Sada zimních kompletních kol 235/65 R16 

• 8x reflexní vesta 

• 6x úchytné oko 

• PDI + doprava do sídla kupujícího 

 

 

Konečná cena vozidla (bez DPH):  

DPH 21%  

684 147.11 Kč  

143 670,89 Kč  

Konečná cena vozidla (s DPH):  827 818.00 Kč  
 

 


