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TRUCK SERVICE

Unimog

KUPNÍ SMLOUVA č.7/0/2018

podle ustanovení § 2079 a násl.zák.č.89/2012 Sb. v platném znění

Smluvní strany

1. Kupující: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, 
příspěvková organizace

Se sídlem: Nemanická 2133/10 
370 10 České Budějovice

Obchodní rejstřík: zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu Pr,
vložce číslo 173, datum zápisu 1.7.2002

Zastoupený: Ing. Janem Štíchou - ředitelem organizace

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: .......................
Číslo účtu: ... .....................

Tel / fax +420 387 021010/ + 420 387 220 946
e-mail sekretariat@susik.cz

(dále jen kupující)

2. Prodávající: CROY s.r.o.

S íd lo : Plzeňská 2599 
Rakovník

Obchodní rejstřík: zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 9201, 
datum zápisu 29.4.1992.

Zastoupený: Josefem Kodetem -  jednatelem společnosti

IČ: 45147647
DIČ: CZ45147647

(dále jen prodávající)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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uzavírají

2.1.

2.2

2.3

podle ustanovení § 2079 a násl.zák.č.89/2012 Sb. v platném znění tuto kupní smlouvu.

1.
Účel kupní smlouvy

Účelem této kupní smlouvy je nákup 1 ks ojetého vozidla MB Unimog 400.

2.
Vymezení a předmět plnění

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo ke zboží 
uvedenému níže a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu podle £1.3 této 
kupní smlouvy.

Předmět koupě:

1 ks ojetého vozidla MB Unimog 400.

MB

Unimog U 400

speciální automobil nosič komunálního nářadí 

.................... 

univerzální nosič nástaveb 

2002

175 kW / NM

Značka 

Typ

Druh vozidla

Výrobní číslo podvozku VIN 

Karosérie 

Rok výroby

Motoru ( výkon/palivo)

Datum prvního uvedení do provozu 8/2002 

(dále jen zboží)

Odhadní obecná cena vychází ze znaleckého posudku znalce Ing. Milana Uttla 
č. 5936-6-2018 ze dne 31.1.2018
Tímto posudkem byla odhadní obvyklá cena stanovena ve výši:

Vozidlo MB Unimog 400, VIN: ......................................... 1...1 653 700,-Kč bez DPH

Znalecký posudek tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3.

KUPNÍ CENA

3.1. Kupní cena vozidla ( bez DPH) byla stanovena dohodou ve výši: 

Vozidlo MB Unimog 400. VÍN: ....................____________ 1 623 700,-Kč
DPH 21%

Cena celkem vč. DPH

340 977,- Kč 

1 964 677.- Kč

't



Kupní cena podle tohoto článku smlouvy je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady 
prodávajícího spojené se splněním závazku z této smlouvy.
Kupní cena nepřevyšuje cenu schválenou Jihočeským krajem -  souhlas s nákupem ze dne 
19.2.2018 byl vydán v souladu s odst.18, čl.7, Směrnice SM/18/RK „Zásady pro zadávání 
veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi". 
Prodávající se dále bude podílet na přihlášení vozidla na evidenci motorových vozidel včetně 
vyřízení TP a registračních značek.
Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. v platném 
znění.
Kupující prohlašuje, že se seznámil se shora uvedeným znaleckým posudkem a se stavem 
vozidla v něm uvedeném.

4.
Dodací a platební podmínky

4.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího na základě předávacího 
protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Současně bude 
kupujícímu předána faktura vystavená prodávajícím.
Platba bude uhrazena do 21 dnů od vystavení faktury. Faktura musí obsahovat všechny 
náležitosti daňového dokladu podle zák.č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění a náležitostí uvedené v Občanském zákoníku. Uvedená cena bude platná po celou dobu 
realizace zakázky.

4.2. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové 
údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Prodávající v takovém případě 
vystaví novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, do uplynutí této nové lhůty splatnosti není 
kupující v prodlení se zaplacením faktury.

4.3. Zboží bude dodáno v termínu: do 10 kal. dnů od podpisu této smlouvy.

4.4. Zboži bude předané v místě: SÚS JčK -  závod Tábor, Vožická 2107, 390 41 Tábor

Kontaktní osoba:......................, tel. .................................................. 
p. Miloš David, provozní náměstek závodu, tel. ............... ...........................

4.5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují nedodání zboží po 
uplynutí 10. dnů od podpisu smlouvy a nezaplacení kupní ceny do 14. dnů od uplynutí doby 
splatnosti.

5.
Smluvní pokuta a úroky z prodlení

5-1. Za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním zboží bude kupujícímu poskytnuta 
jako smluvní pokuta sleva z celkové ceny ve výši 1.000,- Kč (bez DPH).

5.2, V případě, že faktura nebude uhrazena ve lhůtě splatnosti, je kupující povinen zaplatit 
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
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6.

Ostatní ujednání

6.1 Prodávající prohlašuje, že předmětem koupě je ojetý užitkový automobil, jehož stav odpovídá 
délce užívání a že si není vědom skrytých vad, které by bránily jejich dalšímu užívání.

6.2. Nároky z vad zboží a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušným 
ustanovením Občanského zákoníku. Prodávající poskytuje záruku za jakost kupujícímu v délce 
6 měsíců od převzetí zboží.

6.3 Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy předmět smlouvy 
převezme od prodávajícího.

6.4 Prodávající bere dále na vědomí tu skutečnost, že kupující ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném 
znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje prodávajícího za účelem vyhotoveni této 
smlouvy.

6.5 Prodávající výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby kupující ve smyslu § 11 zákona č. 
101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval údaje o prodávajícím, týkající se jména, obchodní firmy, 
identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a 
povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které 
následně bude prodávající realizovat.

6.6 Prodávající bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem 
umožňující dálkový přístup. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které 
tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

6.7 Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující.

6.8 Tato kupní smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po 
jednom. Měněna nebo doplňována může být pouze písemně, formou vzestupně číslovaných 
dodatků.

6.9 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, 
že si kupní smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek

6.10 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha:
1 x Znalecký posudek



Ing. Milan Uttl - znalec v oboru doprava - technická analýza dopravních nehod, v oboru 
ekonomika - ceny a odhady motorových vozidel, stavebních a zemědělských strojů, strojů

a průmyslových zařízení

ZNALECKÝ POSUDEK

číslo 5936-6 -2018

Zadavatel posudku: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
příspěvková organizace 
Nemanická 2233/10 
370 10 České Budějovice

Zadání posudku: Stanovení obvyklé ceny univerzálního nosiče 
nástaveb MB UNIMOG U 400,
......................................

Posudek vypracoval: Ing. Milan Uttl
......................
........... České Budějovice
znalec se specializací technická analýza 
silničních dopravních nehod, autoopravárenství, 
ceny a odhady motorových vozidel, 
stavebních strojů a zemědělských strojů, 
strojů a průmyslových zařízeni

tel......................

Datum vypracování posudku: 

Počet stran posudku: 

Posudek zpracován ke dni:

31 1.2018 
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31 1.2018

Počet předaných vyhotovení: 1

Znalecký posudek je vypracován podle znaleckého standardu č -1/2005



1. Nález:

1.1. Identifikace vozidla :

Značka a typ vozidla: Mercedes-Benz Unimog typ U 400
Druh vozidla: nákladní automobil
Technický průkaz série, Číslo: -

Platnost osvědčení o technické způsobilosti: provedena dovozová technická prohlídka
Rok výroby: 2002
VIN nebo výr. číslo karoserie: .............................
Druh karoserie (nevyplývá-li jednoznačně z typo- universální nosič nástaveb
vého označení nebo druhu vozidla), barva: oranžová
Obsah a druh, ev. výkon motoru (nevyplývá-li 175 kW/2200 ot/min
jednoznačně z typového označení nebo druhu
vozidla):
Druh a rozměr pneu prvomontáže: 385/65 R 20
Schválené změny proti původního typu dle TP: -

Registrační značka: vozidlo není přihlášeno v CR
Datum prvního uvedení do provozu: 8/2002
Vlastník vozidla: Croy s.r.o. Rakovník
Počet předchozích držitelů: nejméně jeden
Stav počítače ujetých kilometrů: 196 027
Stav počítače motohodin: 10113
Zvláštní výbava: -

1.2. Údaie o opravách :

Dle sdělení vlastníka vozidla je  na vozidle provedena kompletní servisní prohlídka a mj. 
výměna baterií, dovozová technická prohlídka a emise, nahrání ČJ do INS, domontáž majáků 
na kabinu, oprava řazení převodovky a výměna pneu.

1.3. Technicky stav jednotlivých skupin vozidla :

Vozidlo bylo v době prohlídky, provedené v Rakovníku, dne 29.1.2018, provozuschopné. 
Funkčnost všech skupin byla provedena za provozu. Stav všech skupin, je úměrný době 
provozu a počtu ujetých km.



1.4. Pneum atiky:

Na vozidle jsou montovány v prvomontáži pneumatiky rozměru 365/85 R 20, Michelin, 5 
ks.

Jejich výchozí cena ( CNPP) je

CNPP = 5 ks x 29.300,- Kč = 146.500,- Kč

1.5. Pneumatiky na vozidle ;

Pneu LP PP LZ PZ R
Typ Michelm Michelin Michelm Michelm Michelm
Rozměr, označení 365/85R20 365/85R20 365/85R20 365/85R20 365/85R20
Druh (prvovýroba nebo 
protektor)

Prvovýroba Prvovýroba Prvovýroba Prvovýroba Prvovýroba

Celková výchozí cena pneu 
v Kč 29.300,- 29.300,- 29.300,- 29.300,- 29.300,-

Techn. hodnota THP (%) 80% 80% 80 % 80% 80%
Časová cena CCPV (Kč) 23.440,- 23.440,- 23.440,- 23.440,- 23.440,-

Celkem celková časová cena pneu na vozidle CČPV = 117.000,-Kč

1.6. Mimořádná výbava :

Cena mimořádné vybavy : CČVM = 0,- Kč
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2. P o s u d e k :

2.1. Vypočet technické hodnoty vozidla :

2.1.1. Vypočet základní amortizace :

ZAD = 90 %

ZAP -  58,80 % 

ZA =74,40%

Doba provozu DP = 14 rok v provozu
zjištěno z TP

Počet ujetých km PKM = 196.027

Aritmetický průměr

2.1.2. Vypočet redukované technické hodnoty vozidla :

Skupina 
(alternativy dle 
koncepce 
vozidla)

(a)
THSN

%

(b)
ZA
%

(c)
Techn.
+ - %

(d)
THS

%

(e)
PDS

%

(f)
PTHS

%

Vozidlo jako 
celek

100 74,40 - 25,60 100 25,60

Redukovaná technická hodnota THVR = 25,60 %

Poznámka: Dle zásad Znaleckého standardu 1/2005 stanovuji THVR na 30%

THSN -  technická hodnota skupiny 
ZA základní amortizace 
Techn. srážky, přirážky za technický) stav 
PDS - poměrný díl skupiny, zde 100%
THS - technická hodnota skupiny
PTHS - poměrná technická hodnota skupiny

2.2. Výchozí cena vozidla :

Výše výchozí ceny vozidla bez DPH 
s níže uvedenou výbavou
(dle prodejce CROY s.r.o.) CN = 4.350.000,- Kč
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Výbava:

B42 Brzdový systém přívěsu
C50 Přestavitelné řízení VarioPilot
C87 Výfuk vyveden nahoru
DII Čelní deska vel. 3
D50 Zadní kotvící body
E37 El. zásuvka 12V/15 A , signál C3
E42 Zásuvka 12 V, 13 pólů vzadu
E45 El. zásuvbka vpředu 24 V/, 7 pólů
E47 Zásuvka pro nástavby, 16 pólů
E53 Příprava pro mobil
E55 Příprava pro rádio
F12 Panoramatické dveře vpravo
G32 Hydrostatický pojezd
H08 Dvouokruhová hydraulika, proporcionální
H14 4 vnější větve hydrauliky
H51 Hydr.rychlospojky vzadu 2x, okruh 1
H68 Tlakové a zpětné vedení uprostřed, 2. okruh
H75 hydr.rychlospojky vpředu 4x, větev 1+2
H76 Hydr.rychlospojky vpředu, 4x, větev 3-4
H79 Zpětné hydr.vedení vpředu
J08 Palubní zásuvka 24 V, signál C3
J24 Tachograf, analogický
L47 Čelní přídavná pracovní světla
N08 Přední vývodová hřídel
N09 Otáčky přední hřídele 540 ot/inin
Q29 Zadní spojovací zařízení
S02 Odpružené sedadlo řidiče
S04 Otočné sedadlo spolujezdce
S49 Posuvné sklo v zadní stěně kabiny
X18 Zvýšená váhová varianta



2.3. Vypočet časové ceny vozidla:

i

2.4. Vypočet obvyklé ceny :

Obvyklá cena je definována jako cena, kterou by bylo možno za konkrétní věc, jako 
předmět prodeje a koupě v rozhodném místě a čase dosáhnout, obvyklá cena vyjadřuje 
užitnou hodnotu při zohlednění opotřebení. Na základě výše uvedených důvodů 
stanovuji obvyklou cenu, při koeficientu prodejnosti KP = 1,2, který je v tomto 
konkrétním případě stanoven s přihlédnutím k aktuálnímu technickému stavu, způsobu 
a době provozu ve výši:

#

Výchozí cena CN Kč 4.350.000,-
Výchozí cena pneu prvomontáže CNPP 146.500,-
Redukovaná cena vozidla CR Kč 4.203.500,-
Redukovaná technická hodnota 
vozidla

THVR (%) 30,00

THVRx CR Kč 1.261.050,-
Časová cena pneu na vozidle CČPV Kč 117.000,-i*
Časová cena mimořádné výbavy CČVM Kč 0,-
Časová cena vozidla CČV Kč 1.378.050,-

Obvyklá cena vozidla COB =CČV x KP = 1.378.050,-x 1,2 = 1.653.660,- Kč

Obvyklou cenu univerzálního nosiče nástaveb MB UNIMOG
U 400,VIN ...............................

stanovuji na

( zaokrouhleno ) COB = 1.653.700,- Kč (bez DPH)
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Z n a l e c k á  d o l o ž k a

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím 
Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17.11.1987, č.j.: Spr. 1938/87 
pro základní obor ekonomika -  ceny a odhady motorových vozidel.

Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 5836 - 6 - 2018 
znaleckého deníku. Znalečné a úhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace.

V Českých Budějovicích 31.1 2018

Ing. Milan Uttl


