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KUPNÍ SMLOUVA 
uzavřena podle § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

„ Braškov – CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ 

STŘÍKAČKA” 

 
 

Smluvní strany: 

Název zadavatele:   Obec Braškov  

Sídlo zadavatele:    Dukelská 11, Braškov 27351           

IČ:      00234176 

DIČ:     není plátce DPH     

Datova schránka:    zj5a8hs   

 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele a kontaktní osoba zadavatele: 

Titul, jméno a příjmení:   Ing.Vladimír Dráb  

Funkce:     starosta    

Telefon:     312698527    

E-mail:     kancelar@braskov.cz    

- dále jen kupující  

 

a 

 

Název dodavatele:   …………………………     

Sídlo/místo podnikání:   ………………………….    

IČ:     ………………………….      

DIČ:     …………………………. 

Datova schranka:  ………………………….     

Bankovní spojení:   ………………………….     

Číslo účtu:   ………………………….       

Spol. zapsána v obch. rejstříku vedeném ………………..  

Spisová značka:   …………………………       

Vložka:    …………………………      

 

Osoba oprávněna jednat jménem dodavatele a kontaktní osoba dodavatele:   

Titul, jméno a příjmení:  ………………………… 

Funkce :    …………………………    

Telefon:    …………………………      

Email:     …………………………     

  

- dále jen prodávající  
- kupující a prodávající dále jen smluvní strany    
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu k veřejné zakázce: 
 

 “Braškov – CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA” 
 

kupní smlouvu následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva), přičemž zadávací dokumentace 

předmětné veřejné zakázky včetně jejích příloh (dále jen zadávací dokumentace) tvoří přílohu této 

smlouvy a je její nedílnou součástí, stanoví práva a povinnosti smluvních stran, pokud není dále v této 

smlouvě ujednáno jinak. 

 

1) Předmět prodeje 

1. Předmětem prodeje dle této smlouvy je dodávka : 

použité cisternové automobilové stříkačky  (dále také jen „vozidlo“) 

tovární značky ………………….…………………, typ/model …………………..……………...  

první přihlášení vozidla proběhlo : dne ……………… rok ………… 

součástí dodávky je i protokol o platené technické kontrole STK a emisní kontrole ve smyslu 

českých platných a účinných obecně závazných právních předpisů ne starší než 30 dní.   

 

(dále také jen „předmět koupě“) 

 

2. Prodávající se zavazuje kupujícímu předat předmět koupě. Prodávající se zejména zavazuje do doby 

předání předmětu koupě zajistit veškeré administrativní úkony potřebné pro přihlášení vozidla a k 

převodu předmětu koupě z prodávajícího na kupujícího, a to včetně předání veškerých dokladů 

vozidla potřebných pro jeho řádný provoz a přihlášení do centrálního registru vozidel České 

republiky 

 

2) Cena plnění a platební podmínky 

1. Kupující je povinen a zavazuje se za předmět koupě uvedený v článku 1) této smlouvy zaplatit 

prodávajícímu následující kupní cenu : 

• cena bez DPH    …………………………………Kč 

• hodnota DPH v platné výši  …………………………………Kč 

• cena včetně DPH   …………………………………Kč 

 

 Cena plnění je závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady prodávajícího s dodáním 

předmětu plnění včetně dopravy do místa plnění a zisku prodávajícího nutného k řádnému plnění 

v souladu s požadavky kupujícího. 

2. Kupující nepřipouští překročení celkové nabídkové ceny za předmět koupě, vyjma změn a doplňků, 

požadovaných kupujícím nad rámec původních požadavků, uvedených ve výzvě k podání nabídky 

a v zadávací dokumentaci.  

3. Prodávající vystaví za dodávku předmětu koupě fakturu znějící na kupní cenu dle odst. 1 tohoto 

článku smlouvy. 

4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy pro daňový doklad, 

zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Kromě těchto 

náležitostí stanovených právními předpisy je druhá strana povinna ve faktuře vyznačit i tyto údaje: 
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• číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

• předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze 

odkaz na číslo uzavřené smlouvy) 

• označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno 

• čísla a data dodacích listů podepsaných prodávajícím a odsouhlasených kupujícím 

(dodací listy, zjišťovací protokoly budou přílohou faktury) 

• jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu 

• IČ a DIČ stran smlouvy 

5. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů po jejím doručení. Kupující nebude poskytovat zálohy. Platba 

bude probíhat výhradně v CZK a to bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v 

záhlaví této smlouvy nebo v daňovém dokladu, pokud bude odlišný. Dnem zaplacení se rozumí 

okamžik odepsání částky z účtu kupujícího. 

6. Podmínkou uhrazení kupní ceny je :   

 

6.1 úspěšné zajištění a průběh technické a emisní kontroly vozidla v souladu se všemi 

platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky 

 

6.2 obdržení všech potřebných dokladů nezbytných pro přihlášení vozidla  do evidence 

vozidel v ČR, na kupujícího jako vlastníka a provozovatele 

 

6.3 absolvování kontroly vozidla na TUPO /Technický ústav požární ochrany v Praze/ 

s kladným    výsledkem a doporučením zařazení vozidla do IZS 

 
6.4 stranami podepsaný protokol o úspěšném splnění všech závazků dle této smlouvy ze 

strany prodávajícího (dále jen „Protokol“) 

 

7. Kupující uhradí celkovou kupní cenu za předmět koupě na základě Protokolu. Protokol je 

nezbytnou podmínkou pro vystavení a předání daňového dokladu na kupní cenu (dále také jen 

jako „faktura“).  

 

8. Splatnost kupní ceny ovšem nenastane před okamžikem, dokud prodávající nezajistí veškeré, 

domluvené podmínky uvedené v odst. bodech 6.1 až 6.4 a dokud prodávající nepředá 

kupujícímu veškeré doklady potřebné pro přihlášení vozidla na kupujícího a potřebné dle 

platných a účinných obecně závazných právních předpisů k řádnému užívání vozidla  

kupujícím.   

 

3) Doba, místo a další podmínky plnění 

1. Předmět koupě je oprávněn jménem kupujícího převzít pan Tomáš Votava, nar. 23.4.1971, tel.: 

+420 724 365 342.  

 

2. Kupující  je povinen k řádnému převzetí bezvadného předmětu koupě poskytnout prodávajícímu 

veškerou nezbytnou součinnost. 

 

3. Kupující se zavazuje po oznámení prodávajícího, že vozidlo je připraveno k předání, nejpozději do 

5 (pěti) pracovních dnů vozidlo zkontrolovat. O předání a převzetí předmětu koupě bude vypracován 

Protokol.  

 

4. Na základě splnění výše uvedených podmínek, tedy zejména pokud prodávající zajistí veškeré 

administrativní úkony potřebné pro přihlášení vozidla na kupujícího a předá kupujícímu veškeré 
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k řádnému užívání potřebné podklady a doklady, se kupující zavazuje uhradit fakturu ve 

stanoveném termínu splatnosti.   

5. Předmět koupě předá prodávající kupujícímu nejdéle do 31.12.2021. 

 

4) Vlastnictví 

1. K přechodu nebezpečí škody na věci z prodávajícího na kupujícího dojde při předání předmětu 

koupě, a to na základě Protokolu. Tímto okamžikem přecházejí na kupujícího všechna rizika a 

povinnosti s užíváním předmětu koupě spojené. 

 

2. Předmět koupě je majetkem kupujícího až ode dne úhrady celé kupní ceny. Po zaplacení kupní 

ceny přechází na kupujícího všechna práva s vlastnictvím předmětu koupě spojená. 

 

5) Záruční podmínky 

1. Minimální délka záruční doby je stanovena na 12 měsíců a týká se komplexní funkčnosti vozidla. 
 

2. Záruční doby počínají běžet dnem předání dle č. 3) této smlouvy. Reklamaci lze uplatnit nejpozději 

do posledního dne záruční lhůty, a to písemně. 

3. Veškeré vady zboží bude kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, 

co vadu zjistil, a to formou oznámení obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady 

oznamovat: 

• datovou schránkou:  ………………….  

• na e-mail:    ………………….    

• na telefonním čísle:  ………………….  

V případě reklamace telefonickým způsobem, musí být hlášení vady potvrzeno také písemně nebo 

datovou schránkou. 

4. Nebude-li oprava ukončena do 30 dnů od jejího zahájení, pokud nedojde k prodloužení lhůty na 

základě předchozí dohody smluvních stran, má se za to, že výrobek je neopravitelný a prodávající 

je povinen neprodleně vyměnit zboží vadné za bezvadné při zachování shodných technických 

parametrů předmětu prodeje. 

5. Nezahájí-li prodávající opravu reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace kupujícího, 

je kupující oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně 

vynaložené náklady uhradí kupujícímu prodávající v případě, prokáže-li se, že reklamace byla 

oprávněná. 

 

6) Smluvní pokuty 

1. V případě nedodání zboží v termínu dohodnutém ve smlouvě, bude prodávajícímu účtována smluvní 

pokuta pro tento případ mezi smluvními stranami sjednaná ve výši 0,1% z kupní ceny dle článku 2) 

odst. 2 této smlouvy bez DPH za každý den prodlení. 

2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny může prodávající požadovat po kupujícím 

úrok z prodlení ve výši  0,1% za každý den prodlení z kupní ceny dle článku 2) odst. 2 této smlouvy 

bez DPH.  

3. Pokud prodávající nedodá předmět koupě do 30 dnů od termínu sjednaného ve smlouvě, má kupující 

právo odstoupit od smlouvy a požadovat počínaje doručením odstoupení po prodávajícím úhradu 

smluvní pokuty pro tento případ mezi smluvními stranami sjednanou ve výši 0,5% z celkové ceny 
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předmětu koupě dle článku 2) odst. 2 této smlouvy, včetně DPH a veškerých případných škod, které 

kupujícímu v důsledku prodlení vzniknou. 

4. V případě, že prodávající není plátce DPH, určení výše smluvní pokuty ve vazbě na DPH se 

neuplatní. 

 

7) Závěrečná ustanovení 

1. Prodávající se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny kupujícího a při 

vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. 

umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které 

podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované 

skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními (např. § 8 písm. 

c), § 20 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní řád, v platném znění).  

 

2. Vztahy stran upravené v této smlouvě i veškeré vztahy stran, které stranám plynou na základě a 

v souvislosti s uzavřením této smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Veškeré případné 

spory stran z této smlouvy či vyvstalé v souvislosti se smlouvou budou řešeny před příslušnými 

obecnými soudy České republiky. 

   

3. Změny a doplnění této smlouvy mohou být učiněny pouze formou číslovaných písemných dodatků 

odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

 

4. Kupující si vyhrazuje možnost na základě vystavené objednávky objednat u prodávajícího 

dodatečné úkony na vozidle ještě před předáním vozidla kupujícímu. Úkony budou po vzájemném 

odsouhlasení cenového návrhu vykonány a vyfakturovány dle platebních podmínek úhrady kupní 

ceny předmětu koupě ujednaných výše v této smlouvě. 

 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Nedojde-li do 

31. prosince 2021 k dodání předmětu koupě ve smyslu této smlouvy, tato smlouva, nedohodnou-li 

se strany jinak, právě k 31. prosinci 2021 zaniká, přičemž žádná ze stran nebude v takovém případě 

po druhé straně uplatňovat jakýkoliv nárok spojený předmětem této smlouvy. 

 

6. Pokud dojde k zániku smluvních stran, přecházejí všechna práva  a povinnosti, které z této smlouvy 

stranám vyplývají, na jejich právní nástupce. 

 

7. S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné moci, jakož 

i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle smlouvy, nelze v této chvíli předvídat, 

zavazují se strany pro případ, že dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše uvedeným 

stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že to bude mít za následek podstatnou 

změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), a dotčená 

strana toto vůči druhé straně výslovně prohlásí, učinit následující kroky: k žádosti zpřísněním 

opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s prodloužením lhůt k plnění dotčenou stranou, 

pokud je možnost takového plnění zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená 

strana požádá, nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené 

strany o zjevné zneužití tohoto práva. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, 

zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v 

tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od 

smlouvy této straně příslušelo. Tyto skutečnosti nemají vliv na povinnost prodávajícího předat 

předmět koupě kupujícímu do dvou měsíců od uzavření této smlouvy.  
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8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž oba mají platnost originálu a každá ze stran 

obdrží po jednom stejnopise. 

 

9. Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují podpis svých 

oprávněných zástupců. 

 

 

 

 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem obce:   Zastupitelstvo obce Braškov 

Datum jednání a číslo zasedání:    …. zasedání ZO Braškov konaného dne 2021    

¨ 

 

Za kupujícího:   Za prodávajícího: 

V ………….  , dne ............... 2020   V …………….  , dne …………. 

 

   

    …………………………….        ……………………………….. 

          Ing.Vladimír Dráb         titul, jméno a příjmení oprávněné osoby 

       starosta Obce Braškov             jednat za dodavatele 


