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Návrh kupní smlouvy 

uzavřené podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění 

mezi těmito smluvními stranami: 
 

Objednatel: Město Holešov 

se sídlem: Masarykova 628, 769 17 Holešov 

IČ/DIČ:  00287172 CZ00287172 

CZ00287172 

 

CZ00287172 

 

Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Rudolf Seifert – starosta města 

Zástupce pro věci technické: Ing. Marie Krajcarová  

E-mail: marie.krajcarova@holesov.cz 

Telefon/fax: +420 573 521 254 +420 573 521 210 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  19-0001624691/0100 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

Zhotovitel:  

se sídlem:  

IČ/DIČ:   

Zastoupený:   

Zástupce pro věci smluvní:  

Zástupce pro věci technické:  

E-mail:  

Telefon/fax:    

Zápis v obchodním rejstříku:  

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:   

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

 

 

 

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/00287172/mesto-holesov/registrace-dph/
http://rejstrik-firem.kurzy.cz/00287172/mesto-holesov/registrace-dph/
http://rejstrik-firem.kurzy.cz/00287172/mesto-holesov/registrace-dph/
http://rejstrik-firem.kurzy.cz/00287172/mesto-holesov/registrace-dph/
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II. 

Předmět smlouvy 
 

1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem 2 ks vozidel ……………… (dále také 
jen „Předmět koupě“). 
 

2. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě splňuje v plném rozsahu technické podmínky 
pro dopravní automobily, které byly stanoveny zadávací dokumentací v rámci veřejné 
zakázky „Dodávka dopravních automobilů pro JSDH Dobrotice a Tučapy“ a které 
byly zkontrolovány a potvrzeny ze strany Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru, dne 26.04.2018. 
 

3. Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedených motorových vozidel: 

Tovární značka  

Typ, model  

Barva vozidla  

Rok výroby  

Identifikační číslo vozidla (VIN)  

Zdvihový objem motoru  

 
4. Příslušenství motorových vozidel: 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

5. Prodávající touto smlouvu a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu předmět 
koupě specifikovaný v čl. II. společně s jeho příslušenstvím a kupující tento předmět 
koupě za dohodnutou kupní cenu kupuje do svého výlučného vlastnictví. 

 
 

III.  
Doba plnění 

 
1. Prodávající dodá předmět koupě s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je 

k předání předmětu koupě potřeba. 
 

2. Doba plnění předmětu smlouvy je ujednána: 
nejpozději do ……………….. 
 

3. Prodávající předá předmět koupě s veškerým příslušenstvím kupujícímu v sídle 
kupujícího na adrese: Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov. 
 

4. Den předání předmětu koupě oznámí prodávající kupujícímu tři pracovní dny předem, a 
to písemným oznámením doručeným kupujícímu osobně, prostřednictvím majitele 
poštovní licence, prostřednictvím datové schránky nebo emailem. 

 
 

IV. 
Kupní cena, platební podmínky 

 
1. Kupní cena byla stranami smlouvy dohodnuta ve výši, která je předmětem veřejné 
zakázky malého rozsahu „Dodávka dopravních automobilů pro JSDH Dobrotice a Tučapy“ 
a je stanovená jako celková a konečná dle nabídky prodávajícího, a činí:  
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Dopravní automobil Dobrotice 

Cena bez DPH Kč 

DPH 21 % Kč 

Cena včetně DPH Kč 

 
Dopravní automobil Tučapy 

Cena bez DPH Kč 

DPH 21 % Kč 

Cena včetně DPH Kč 

 
 

2. Zálohy nejsou sjednány. 
3. Kupní cenu uhradí kupující prodávajícímu jednorázově na základě faktury – daňového 

dokladu (dále jen „faktury“), vystavované prodávajícím kupujícímu po převzetí předmětu 
koupě kupujícím. 

4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými 
právními předpisy. 

5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je kupující 
oprávněn vrátit ji prodávajícímu k doplnění. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury kupujícímu. 

6. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní od jejich doručení objednateli.  
7. Kupující uhradí kupní cenu na účet prodávajícího, který může být zveřejněn, 

č.ú. ……………… vedený u ………………. 
 

V.  
Výhrada vlastnického práva 

1. Strany smlouvy si ujednaly, že kupující se stane vlastníkem předmětu koupě a veškerého 
příslušenství teprve úplným zaplacením kupní ceny. 

2. Nebezpečí škody na předmětu koupě a veškerém příslušenství přechází na kupujícího 
okamžikem jejich převzetí. 

 
 

VI.  
Jakost, záruka, servis 

1. Prodávající poskytuje na předmět koupě včetně příslušenství záruku na jakost v délce 48 
měsíců, na ostatní dodané věci záruku poskytnutou výrobcem nebo zhotovitelem věci, 
nejméně však 24 měsíců. 

2. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění 
platí ustanovení § 2172 a § 2173 občanského zákoníku. 

3. Kupující oznámí prodávajícímu vadu neprodleně poté, co se o vadě dověděl. Součástí 
oznámení bude sdělení, jak se vada projevuje. Má se za to, že kupující požaduje 
bezplatné odstranění vady v místě dodání dle článku III. odstavce 3. této smlouvy. 

4. Prodávající potvrdí kupujícímu v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají 
jeho povinnosti.  

5. Předmět koupě je vadný, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a § 2096 občanského 
zákoníku. Za vadu se považují i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech 
nutných pro užívání věci. 

6. V případě odstranění vady předmětu koupě nebo jeho části v záruční době, běží na 
předmět koupě nebo jeho části dnem předání zpět kupujícímu nová záruční doba ve 
stejné délce jako je sjednána v odstavci 1. tohoto článku. 

7. Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději však do dvou 
pracovních dnů od doby, kdy se o vadě dověděl, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Vada bude odstraněna neprodleně, nejpozději však do 48 hodin od započetí prací, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

8. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo odstoupit od 
smlouvy. 
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9. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu kompletní servis předmětu koupě 
bezúplatně po dobu ………….. let od data převzetí předmětu koupě kupujícím. 

 
VII. 

Prohlášení prodávajícího a kupujícího 
 

1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn předmět koupě s veškerým příslušenstvím prodat 
a že na nich neváznou žádné dluhy, zástavní práva či jiné právní vady. 

2. Kupující prohlašuje, že při převzetí předmětu koupě provede kontrolu: 

 dodaného typu vozidla a jeho vybavení, 

 zjevných jakostních vlastností, 

 dodaných dokladů, 
a provede zkušební jízdu. Zjištění budou zaznamenána zápisem do předávacího 
protokolu. Předávací protokol bude sepsán ve dvou stejnopisech, podepsán zástupci 
obou smluvních stran. Každý z účastníků obdrží jeden stejnopis. 

 
VIII.  

Ukončení smlouvy 

1. Tato smlouva může být ukončena následujícími způsoby: 

a) dohodou smluvních stran nebo  

b) odstoupením od této smlouvy z důvodu porušení povinností smluvní strany 

vyplývajících z této smlouvy nebo z jiných důvodů stanovených občanským 

zákoníkem, a to za podmínek uvedených v tomto článku.  

2. V případě, že porušení smlouvy může být napraveno a neplnící smluvní strana tak neučiní 

ani do 14 kalendářních dnů po obdržení výzvy k nápravě, pak je druhá smluvní strana 

oprávněna odstoupit od této smlouvy doručením písemného oznámení smluvní straně, 

která porušila svou povinnost. Nemůže-li být porušení povinností napraveno nebo jedná-li 

se o podstatné porušení smlouvy, je strana, která smlouvu neporušuje, oprávněna 

odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností. 

3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit s okamžitou účinností 
od této smlouvy jsou zejména následující skutečnosti: 

a) prodlení prodávajícího s dobou plnění delší než jak 14 kalendářních dnů; 

b) nedodržení lhůty pro odstranění zjištěných vad předmětu koupě o více než 14 
kalendářních dnů (čl. VI. ustanovení 7. této smlouvy); 

c) ukáže-li se některé z prohlášení prodávajícího podle čl. VII. odst. 1 této smlouvy 
nepravdivým; 

d) bylo-li vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení;  

e) bylo-li ohledně majetku prodávajícího vydáno insolvenčním soudem rozhodnutí o 
úpadku nebo hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., nebo jiné 
rozhodnutí o prohlášení insolvence, nebo byl návrh na prohlášení úpadku zamítnut 
pro nedostatek majetku, nebo bylo-li přijato rozhodnutí o zrušení prodávajícího 
s likvidací. 

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím prodávajícího odstoupit s okamžitou 

účinností od této smlouvy je pouze prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny delší než 30 

kalendářních dnů počítané ode dne splatnosti.  
5. Jestliže některá smluvní strana nebude moci plnit své povinnosti podle této smlouvy v 

důsledku okolností vylučujících odpovědnost, je povinna neprodleně písemně oznámit 
tuto skutečnost, včetně uvedení důvodů, druhé straně. Smluvní strany se následně 
dohodnou na změně, popř. předčasném ukončení smlouvy, a pokud se do 5 dnů od 
obdržení oznámení dle první věty nedohodnou, je kterákoli ze stran oprávněna od 
smlouvy odstoupit. 

6. Tato smlouva se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením 
však není dotčen nárok na náhrady újmy nebo smluvní pokuty dle této smlouvy. 
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IX.  

Smluvní pokuta 
1. Dojde-li ze strany kupujícího k prodlení při úhradě faktur, je kupující povinen zaplatit 

prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  
2. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za 

každý den prodlení s předáním předmětu koupě a veškerého příslušenství v termínu 
podle čl. III. odst. 2. této smlouvy. 

3. Jestliže prodávající neodstraní vady předmětu koupě v dohodnutém termínu podle čl. VI. 
bodu 7. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den 
prodlení. 

X.  
Ostatní práva a povinnosti stran 

Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním 
řádem, zejména občanským zákoníkem. 

XI. 
 Závěrečná ustanovení 

1. Prodávající není oprávněn započíst svoji pohledávku za kupujícím, a to ani část své 
pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, proti jakékoli pohledávce 
kupujícího za prodávajícím, a není oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti z této 
smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k nim zřídit smluvní zástavní právo, na 
třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. 

2. Kupující vylučuje možnost, aby jakákoliv část smlouvy byla určena odkazem na obchodní 
podmínky. 

3. Kupující prohlašuje, že požaduje uzavření smlouvy písemnou formou a že jí nechce být 
vázán, nebude-li písemná forma smluvními stranami dodržena. Totéž platí o veškerých 
případných dodatcích k této smlouvě či změnám této smlouvy. 

4. Kupující prohlašuje, že má zájem na uzavření smlouvy s prodávajícím, jen bude-li mezi 
nimi dosaženo shody o všech náležitostech v nabídce na uzavření této smlouvy 
uvedených nebo smluvními stranami v rámci jednání o uzavření smlouvy navržených. 
Dosažením shody o jen některé náležitosti nebo o jen některých náležitostech není 
smlouva uzavřena a ujednání, na nichž již bylo dosaženo shody, smluvní strany 
nezavazují. 

5. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností analogicky dle § 1765 
občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by 
došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran 
zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů 
plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění. 

6. Prodávající prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše nabídkové kupní 
ceny a finančně ohodnotil případné odchylky oproti zadávací dokumentaci včetně 
specifikace jednotlivých nesrovnalostí. 

7. Prodávající prohlašuje, že je finančně a ekonomicky způsobilý plnit předmět koupě. 
8. Prodávající prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním této uzavřené smlouvy a všech jejich 

dodatků a dalších informací, které mají být v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů, je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 

10. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení): S  uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas rada města Holešova se svým 
usnesením ze dne ……………….2018. 

 
XII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou 

stran. 
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2. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svého oprávnění 
k podpisu této smlouvy. Svými podpisy stvrzují, že si tuto smlouvu přečetly, souhlasí 
s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

3. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 
 
V Holešově, dne                        V ……………… dne: 
 
Za kupujícího       Za prodávajícího 
 
 
 
……………………………………                         …………………………… 

 

Mgr. Rudolf Seifert    

starosta města 

 

 

……………………………………  

Bc. Jaroslav Chmelař 

místostarosta 

            

 
 
  
 


