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Kupní smlouva  
č. KS_NAKL_2018_00319 

 

uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a 
roku mezi těmito smluvními stranami: 

AGROTEC a.s. 
se sídlem: Brněnská 74, 693 01 Hustopeče 
jednající: Ing. Martinem Radou, místopředsedou představenstva z pověření 
  představenstva  
bankovní spojení: číslo účtu CZK:  
 číslo účtu EUR:  
IČ:  00544957 
DIČ:  CZ00544957 
registrace: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně 
 oddíl B, vložka 138 
ke smluvnímu a věcnému ujednání oprávněn Ing. Robert Labík na základě plné moci. 
dále jen „prodávající“ 

a 

TEZA, s.r.o.  
se sídlem: 560 02 Česká Třebová, F. V. Krejčího 405 
jednající: Gustav Doleček, jednatel společnosti 
IČ:  62061739 
DIČ:  CZ62061739 

registrace: u Krajského soudu v Hradci Králové – spisová značka C 7299 

 
ke smluvnímu a věcnému ujednání oprávněn: Gustav Doleček, jednatel společnosti 
dále jen „kupující“ 

Článek 1 
Předmět smlouvy 

 

Prodávající touto smlouvou prodává níže specifikované silniční vozidlo (dále jen předmět 
prodeje) a kupující jej kupuje a zavazuje se jej odebrat a zaplatit dohodnutou kupní cenu. 

Předmětem prodeje jsou 1 ks následujícího vozidla: 

1.1. Fiat Ducato Maxi 3,0 CNG EURO 6 136 k L2H2 Dodávka dle nabídky č. 10563, která 
je nedílnou součástí kupní smlouvy. 

1.2. Vybavení vozidla: - 

1.3. Nástavba: - 

(dále jen předmět prodeje) 
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1.4. Spolu s předmětem prodeje bude předána příslušná dokumentace: 

- návod k obsluze, servisní knížka, technický průkaz  

Článek 2 
Cena zboží 

2.1. Prodávající dodá předmět prodeje uvedený v Článku 1 této smlouvy kupujícímu za 
dohodnutou kupní cenu ve výši  578.500,-Kč bez DPH. Výše DPH se stanoví 
v souladu s platnou právní úpravou k datu zdanitelného plnění. 

2.2. Cena je složena 
a) smluvní cena  podvozku  578.500,- Kč. 
b) smluvní cena vybavení  0,- Kč. 
c) smluvní cena nástavby  0,- Kč. 
d) celková cena za bez DPH  578.500,- Kč. 
e) daň z přidané hodnoty   121.485,- Kč. 
f) celková cena  včetně DPH  699.985,- Kč. 
 
V případě změny zákonné výše DPH budou položky e) a f) upraveny dle bodu 2.1. 

2.3.  100% kupní ceny bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu – faktury se 
splatností 30 dní ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.  Dnem zdanitelného 
plnění bude den předání předmětu prodeje a zaškolení obsluhy.  

2.4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu 
příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli 
k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.  

2.5. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny strany sjednaly úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  

2.6. Strany smlouvy se dále dohodly, že předmět prodeje zůstává až do úplného uhrazení 
kupní ceny vlastnictvím prodávajícího a kupující není oprávněn převést vlastnické 
právo předmětu prodeje na třetí osobu ani jej jakkoliv zatížit právem třetí osoby. 
V případě nedodržení tohoto ustanovení kupujícím, nebo některým z jeho 
zaměstnanců, uhradí kupující prodávajícímu veškerou z tohoto vzniklou škodu včetně 
případných nákladů na její vyčíslení. V případě, že se smluvní strany na výši škody 
nedohodnou, určí prodávající soudního znalce ze seznamu znalců vedeného Krajským 
soudem v Brně a vybraný soudní znalec určí výši způsobené škody znaleckým 
posudkem. 

Článek 3 
Práva a povinnosti stran smlouvy 

3.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět prodeje kupujícímu do 15. 11. 2018.  

3.2. Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním předmětu prodeje sjednaly strany 
smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení.  

3.3. Předmět prodeje bude předán v místě společnosti TEZA, s.r.o. - F. V. Krejčího 405 
            560 02 Česká Třebová. Dobu předání je povinen prodávající kupujícímu včas oznámit.  
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3.3. Kupující je povinen na písemnou výzvu prodávajícího předmět prodeje převzít. 
Jestliže kupující předmět prodeje neodebere ani na opětovnou výzvu prodávajícího, 
dostává se do prodlení a přechází na něj nebezpečí vzniku škody na věci. Bude-li 
kupující v prodlení s převzetím předmětu prodeje po dobu delší než 30 dní, je 
prodávající oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit.  

3.4. Prodávající je povinen při předání zboží kupujícího kvalifikovaně poučit o způsobu 
užívání předmětu prodeje tak, jak uvádí výrobce. 

3.5 Prodávající provede za přítomnosti pověřeného zástupce kupujícího kontrolu DA a 
vyhotoví předávací protokol. Předmětem kontroly DA se rozumí vyzkoušení, 
zkontrolování a ověření všech technických podmínek pro DA deklarovaných 
prodávajícím v nabídce. V případě nesplnění technických podmínek DA 
deklarovaných prodávajícím v nabídce (kopie nabídky tvoří přílohu kupní smlouvy), 
které se projeví při předání DA, má kupující právo na okamžité jednostranné 
odstoupení od kupní smlouvy 

Článek 4 
Záruční podmínky 

4.1. Prodávající poskytuje na nové zboží záruku v délce 24 měsíců bez omezení počtu km.  

 
4.2. Podmínky záruky upřesňuje záruční prohlášení, jež určuje, které vady lze uznat za 

záruční, podmínky pro uznání těchto vad za záruční, podmínky trvání záruky a 
výjimky ze záruky. Pravidla údržby a provozování dále upřesňují pokyny výrobce. 

Záruka za dovybavení: Záruční podmínky dovybavení vozidla, výjimky ze záruky, 
pravidla údržby, a podmínky trvání záruky jsou uvedeny v záručním prohlášení 
výrobce nebo dodavatele tohoto dovybavení. 

 

4.3. Počátek běhu záruční doby je stanoven na den předání předmětu prodeje.  

Článek 5 
Společná a závěrečná ustanovení. 

5.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

5.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody, formou vzestupně číslovaných 
oboustranně podepsaných dodatků, pod sankcí neplatnosti.  

5.3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po 
jednom. Každý stejnopis má platnost originálu. 

5.4. Smluvní strany se dohodly, že právní úprava smlouvy obsažená v zák. č. 89/2012 Sb., 
občanském zákoníku, se na právní vztahy vyplývající z této smlouvy vztahuje 
v případě, pokud tyto nejsou výslovně upraveny.  

5.5. Jestliže se ukáže určité ustanovení smlouvy neplatným nebo neúčinným, nečiní to 
neplatnou nebo neúčinnou celou smlouvu, ale pouze takové ustanovení. V takovém 
případě se smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým 
ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší 
ustanovení této smlouvy, jež má být nahrazeno. 
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5.6. Strany se dohodly, že spory vzniklé z této smlouvy budou řešit v prvé řadě smírným 
jednáním. V případě, že tato cesta nepovede k vyřešení sporu, bude spor řešit obecný 
soud v České republice dle českého právního řádu.  

5.7. V souladu se zněním § 2898 občanského zákoníku strany omezují právo na náhradu 
škody způsobené neúmyslně kupujícímu maximem ve výši kupní ceny. 

5.8. Účastníci kupní smlouvy prohlašují po jejím přečtení, že tuto smlouvu sepsali podle 
svojí vážné a svobodné vůle, souhlasí s ní nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz toho opatřují smlouvu vlastnoručními podpisy osob oprávněných 
k podpisu této smlouvy. 

 
V Hustopečích dne 30. 04. 2018 V České Třebové dne 30. 04. 2018 
 
 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Ing. Robert Labík Gustav Doleček 
na základě pověření jednatel společnosti 
AGROTEC a.s. TEZA, s.r.o. 

 


