
Příloha č. 2 - Kupní smlouva 
 

 

KUPNÍ SMLOUVA 
uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“) a 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) 

 
Kupující:   Obec Dobratice 
se sídlem      Dobratice 49, 739 51 
zastoupené     RNDr. Alenou Kacířovou, starostkou obce 
IČO      005 77 057 
DIČ      CZ-00577057 (neplátce DPH) 
Bankovní spojení    Česká spořitelna, a. s. 
Číslo účtu     168 197 3389 / 0800 
ID datové schránky    9pzbsb6 
Profil zadavatele    https://vhodne-uverejneni.cz/profil/00577057 
telefon, e-mail:     +420 724 179 174, starosta@dobratice.cz 
                                                    
dále jen jako „Kupující“   
  
a                                
 
Prodávající: ………………………………………………  
se sídlem ………………………………………………  
zastoupený ……………………………………………… 
IČO ……………………………………………… 
DIČ  ……………………………………………… 
Bankovní spojení ……………………………………………… 
Číslo účtu ……………………………………………… 
Zapsán v OR  ……………………………………………… 
Kontaktní údaje ……………………………………………… 
ID datové schránky ……………………………………………… 
     
dále jen jako „Prodávající“ 
 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
 

Článek I 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně 
oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran, 
včetně změny účtu, není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních 
stran. 

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je elektronická nabídka Prodávajícího ze dne DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ. 

Kupující prohlašuje, že zahájil nadlimitní veřejnou zakázku s názvem FZŠ – Dobratice – Cisternová 
automobilová stříkačka (dále jen „Veřejná zakázka“), a to zveřejněním zadávacích podmínek ve Věstníku 
veřejných zakázek, v Úředním věstníku Evropské unie a na svém profilu za účelem zadání veřejné 
zakázky. Na základě výsledků zadávacího řízení byla veřejná zakázka zadána Prodávajícímu. Smluvní 
strany uzavírají tuto smlouvu za účelem splnění předmětu veřejné zakázky. 

3. Prodávající bere na vědomí, že předmět smlouvy bude spolufinancován z prostředků poskytnutých 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského 

https://vhodne-uverejneni.cz/profil/00577057
mailto:starosta@dobratice.cz
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záchranného sboru České republiky z programu 01426 – Dotace pro jednotky SDH obcí (identifikační 
číslo 014D261001051). 

4. Prodávající prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejím prostudování prohlašuje, 
že je plně odborně způsobilý provést řádně předmět smlouvy dle této smlouvy. Prodávající prohlašuje, 
že splnění předmětu smlouvy v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním 
nemožným. 

 
Článek II 

Předmět smlouvy 
1. Prodávající se zavazuje 

1.1 dodat Kupujícímu 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky cisternové automobilové stříkačky 
vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1podle ČSN EN 1028-1, kategorie 
podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S 
do vybavení jednotky požární ochrany sboru dobrovolných hasičů (dále společně jen „předmět 
smlouvy“ nebo „CAS“) specifikované v příloze č. 1 této smlouvy,  

1.2 provést případnou montáž Předmětu smlouvy v místě plnění, zajistit a provést potřebné validace, 
zaškolit obsluhu a Předmět smlouvy uvést do běžného provozu, 

1.3 poskytovat Kupujícímu záruční servis (opravy a běžnou údržbu), a to vše v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto smlouvou, 

1.4 Prodávající se touto smlouvou dále zavazuje převést na Kupujícího vlastnické právo k Předmětu 
smlouvy. 

2. Kupující se touto smlouvou zavazuje Prodávajícímu zaplatit kupní cenu za podmínek stanovených v této 
smlouvě a poskytnout Prodávajícímu případnou součinnost k plnění předmětu smlouvy.  

3. Předmět smlouvy a jeho vlastnosti a parametry jsou blíže popsány a specifikovány v Příloze č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. 

4. Účelem této smlouvy je upravit podmínky, za nichž Prodávající provede dodávku Předmětu smlouvy pro 
Kupujícího tak, aby Kupující mohl bezpečný a funkční Předmět smlouvy řádně a nerušeně užívat a dále 
upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran související s plněním této smlouvy. 

 
Článek III 

Místo a doba plnění 
1. Místem plnění je Hasičská zbrojnice v obci Dobratice, Dobratice č.p. 49, 739 51 Dobrá. 
2. Prodávající se zavazuje předmět smlouvy předat Kupujícímu nejpozději do 9 měsíců od podpisu této 

smlouvy. 
3. Prodávající bere na vědomí a současně se zavazuje, že umožní Kupujícímu v průběhu plnění předmětu 

smlouvy uskutečnit minimálně čtyři (4) inspekční návštěvy za účelem kontroly průběhu realizace. 
V případě, že Kupující tohoto práva využije, je povinností Prodávajícího umožnit mu inspekční návštěvu 
nejpozději do 5 pracovních dní, když běh této lhůty začne plynout dnem následujícím po dni oznámení 
záměru Kupujícího provést inspekční návštěvu. Oznámení záměru lze provést telefonicky, e-mailem 
nebo prostřednictvím datové zprávy.  

4. Prodávající se povinen Kupujícímu nejpozději 5 dnů předem oznámit, kdy bude předmět smlouvy 
připraven k předání a převzetí v místě plnění a k předvedení celkové funkčnosti vozidla před předáním 
podle požadované technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. 

 
Článek IV 

Kupní cena 
1. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu Prodávajícímu za podmínek stanovených v tomto článku 

smlouvy.  
2. Kupní cena činí celkem: 
 Cena celkem bez DPH …………………………………………….. Kč  
 DPH …………………………………………….. Kč 
 Cena celkem včetně DPH …………………………………………….. Kč 
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 Slovy: ………………………………………………………………… 
 Prodávající je/není plátcem DPH (dodavatel uvede platný údaj). 
3. Ceny uvedené Prodávajícím v odst. 2 tohoto článku této smlouvy obsahují všechny náklady, úkony a 

činnosti související s provedením předmětu smlouvy, vedlejší náklady související s provedením 
předmětu smlouvy a také veškeré ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek (např. 
veškeré práce, dodávky, poplatky a jiné náklady účastníka nezbytné pro řádné a úplné provedení 
předmětu plnění, včetně ocenění jednotlivých částí požárního příslušenství, provádění servisních 
prohlídek nástavby CAS po dobu 36 měsíců, zaškolení obsluhy CAS a uvedení do provozu v místě plnění 
ad.). 

4. Kupující zaplatí kupní cenu sjednanou v odst. 2 této smlouvy takto: 100 % kupní ceny bude Kupujícím 
zaplaceno po převzetí a předání Předmětu smlouvy na základě potvrzeného předávacího protokolu, tzn. 
po dodání Předmětu smlouvy včetně všech součástí a příslušenství bez jakýchkoliv vad a nedodělků, 
provedení montáže a instalace Předmětu smlouvy v místě plnění, zajištění a provedení potřebných 
validací, zaškolení obsluhy a uvedení Předmětu smlouvy do běžného provozu, to vše v rozsahu 
nezbytném k řádnému užívání Předmětu smlouvy. 

5. Faktura bude splatná do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Prodávající nemá právo 
požadovat po Kupujícím zaplacení zálohy. Přílohou faktury bude předávací protokol zahrnující popis 
dodávané CAS, včetně všech dokladů a dokladu o seznámení Kupujícího s obsluhou CAS (např. 
seznámení s údržbou, případnými revizemi apod.) týkající se dodávaného vybavení. Předávací protokol 
bude obsahovat také informaci o předvedení celkové funkčnosti vozidla před předáním. Na faktuře je 
Prodávající dále povinen uvést číslo smlouvy a dále formulaci „Financováno z rozpočtu MSK a MV ČR, 
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR“, výši použité dotace v Kč (sdělí Kupující 
Prodávajícímu). 

6. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu na základě faktury vystavené v souladu s odst. 5 
této smlouvy a ve stanovené lhůtě splatnosti. Kupující zaplatí kupní cenu převodem na bankovní účet 
Prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy. 

7.  Faktura Prodávajícího musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a adresy jejich sídla, 
IČ a DIČ smluvních stran, číslo faktury, den vystavení a den splatnosti faktury, den uskutečnění 
zdanitelného plnění, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit v souladu s touto 
smlouvou, fakturovanou částku, razítko, podpis oprávněné osoby a případné další náležitosti stanovené 
příslušnými právními předpisy. 

8. Nebude-li faktura vystavena a zaslána ve stanovené formě, nebo nebude-li obsahovat stanovené 
náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je Kupující oprávněn fakturu 
vrátit Prodávajícímu ve lhůtě pěti (5) dnů od jejího obdržení. V takovém případě se přeruší běh lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury. 

9. Kupní cena uvedená v odst. 2 této smlouvy představuje cenu konečnou a nejvýše přípustnou, která 
v sobě zahrnuje veškeré případné daně, poplatky, cla a jiné podobné platby včetně nákladů na dopravu a 
odpovídá podmínce Kupujícího uvedené v čl. 1 odst. 4 bodu 4.4 zadávací dokumentace. Předmětu 
smlouvy do místa plnění, servis po dobu záruky (36 měsíců) a pojištění a dalších souvisejících nákladů, 
jak vyplývá z této smlouvy.  

10. Kupní cena se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu Kupujícího 
ve prospěch účtu Prodávajícího. 

11. Kupující neodpovídá za prodlení se splněním svého peněžitého závazku po dobu, po kterou je Prodávající 
v prodlení se splněním některé ze svých povinností dle tohoto článku smlouvy. 

12. Kupující je oprávněn započíst si jakoukoli svoji peněžitou pohledávku vůči peněžité pohledávce 
Prodávajícího podle této smlouvy. Kupující je oprávněn odepřít plnění z této smlouvy v případě, že 
závazek Prodávajícího z této a/nebo jiné smlouvy nebyl splněn řádně nebo včas. 

13. V případě, že Kupující bude požadovat provést práce nebo dodávky, které nebyly součástí plnění 
předmětu smlouvy, a to zejména z důvodu, kdy budou při plnění předmětu smlouvy zjištěny skutečnosti, 
které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a Prodávající je nezavinil a ani je nemohl předvídat a 
nezpůsobil, a tyto skutečnosti mají vliv na výši kupní cenu, budou náklady na tyto vícepráce účtovány dle 
oboustranné písemné dohody provedené formou dodatku k této smlouvě a v souladu se zákonem č. 



 

 

 

4 | s t r á n k a  
 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  
14. V případě, že nebude některá část předmětu smlouvy provedena v důsledku sjednaných méněprací, bude 

kupní cena snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí předmětu smlouvy, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny, a to a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění.  

15. Prodávající bere na vědomí, že kupní cena dle této smlouvy bude spolufinancována s využitím prostředků 
získaných ze zdrojů Moravskoslezského kraje a Ministerstva vnitra ČR, generálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky, a podléhá kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání.  
Prodávající se proto zavazuje, že Kupujícímu nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo 
budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy ze strany Prodávajícího vznikne 
Kupujícímu závazek vrátit finanční prostředky nebo jejich část, poskytnutou na úhradu předmětu 
smlouvy, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel 
nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud Prodávající znemožní řádný výkon kontroly 
orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení finančních prostředků, resp. nepředloží jimi 
požadované doklady. 

 
Článek V 

Povinnosti Prodávajícího 
1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu společně s předmětem smlouvy rovněž i veškerou dokumentaci 

k předmětu smlouvy, a to v českém jazyce (zejména návody, technické průkazy k předmětu smlouvy, 
záruční listy, další doklady, které jsou nutné k jeho převzetí a užívání předmětu smlouvy, doklady 
prokazující požadované vlastnosti předmětu smlouvy, splnění příslušných technických relevantních 
norem, návody k obsluze a prohlášení o shodě apod.).  

2. Prodávající je povinen Kupujícímu doklady vyjmenované v předchozím odstavci, pokud jsou v cizojazyčné 
verzi, předložit vždy v českém jazyce. 

3. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu předmět smlouvy nový, nepoužitý, plně funkční, v nejvyšší 
jakosti poskytované výrobcem, vybaven veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a 
bezpečnému užívání CAS v České republice, včetně příslušenství, CAS musí být certifikovaný, 
homologovaný, nerepasovaný, kalibrovaný, odpovídající platným právním, technickým, bezpečnostní, 
ekologickým a oborovým normám, ČSN a předpisům pro provoz na pozemních komunikacích v České 
republice, tzn., že se vylučuje dodávka předváděcích nebo již používaných CAS.  

4. Prodávající je Kupujícímu povinen spolu s CAS předat zejména 
(a) základní technický popis (součástí návodu),  
(b) osvědčení o registraci vozidla, část technický průkaz se zapsanými povinnými údaji 
(c) rozhodnutí Ministerstva dopravy o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického 

celku vozidla, 
(d) návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat 

zejména pokyny k jízdě, a obsluze účelové nástavby, provozní pokyny k údržbě, pokyny seznam 
činností povoleny uživateli, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními 
prohlídkami) a to 2 ks v tištěné podobě a 1 ks v datové podobě CD/DVD nebo USB Disk. 

(e) rozsah oprav a pokyny pro opravy, které je Kupující oprávněn uskutečňovat sám s katalogem 
náhradních dílů, výkresovou dokumentaci, 

(f) servisní knížku a originální servisní dokumentaci, 
(g) seznam vybavení včetně požárního příslušenství, 
(h) kontaktní údaje servisních míst, 
(i) kopii certifikátu vydaného autorizovanou osobou a dokladující splnění technických podmínek 

vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 
Sb., v platném znění, případně prohlášení o shodě výrobku dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

(j) prohlášení výrobce podvozku, že při výrobě byly dodrženy veškeré pokyny uvedené v manuálu pro 
nástavbáře, a že byly dodrženy podmínky schválených výjimek z tohoto manuálu, 

(k) záruční list, 
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(l) záruční listy, doklady a dokumentace k provozování dodaného Prodávajícím příslušenství a 
vybavení, 

(m) předávací protokol. 
5. Prodávající je dále povinen Kupujícímu předat veškeré doklady potřebné k přihlášení CAS do evidence a 

následnému provozu dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v platném znění. Všechny tyto doklady zajišťuje Prodávající a 
náklady související s jejich pořízením jsou nedílnou součástí kupní ceny uvedené v čl. IV této smlouvy. 
Splněním dodávky se rozumí dodání CAS bez vad, jeho předvedení včetně provozní zkoušky CAS a všech 
systémů, předání všech dokladů nutných k jeho provozování podle právních předpisů ČR a technických 
norem ČR a podepsání zápisu o předání a převzetí CAS (dodacího listu) v místě plnění. 

6. Prodávající se zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o všech skutečnostech, které by mu mohly 
způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto 
smlouvou a o eventuálních vadách dodaného zboží. 

7. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 
dokladů minimálně do konce roku 2030. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2030 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (MPSV ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušnému orgánu 
finanční správy a dalším oprávněným orgánům státní správy apod.) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost. 

8. Prodávající bere na vědomí, že použití poskytnutých prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje a 
Ministerstva vnitra ČR, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, může 
podléhat kontrole ze strany poskytovatele dotace a Kupující je v takovém případě povinen vyhovět všem 
požadavkům kontroly prováděné poskytovatelem dotace, včetně zajištění kontroly u Prodávajícího. 
Prodávající je povinen poskytnout poskytovateli řádnou součinnost ke kontrole prováděné 
poskytovatelem dotace po všech stránkách vyhovět a tuto bez omezení umožnit, a to i po realizaci 
předmětu této smlouvy. 

9. Prodávající je oprávněn realizovat předmět smlouvy sám nebo prostřednictvím třetích osob 
(poddodavatelů).  

10. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval Prodávající část kvalifikace v zadávacím 
řízení citovaného v čl. I této smlouvy je možná pouze z vážných objektivních důvodů a za předpokladu, 
že nový poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve stejném rozsahu jako poddodavatel původní a bude 
se na plnění předmětu smlouvy v odpovídajícím rozsahu podílet, případně převezme společnou a 
nerozdílnou odpovědnost za splnění této smlouvy. Změna rozsahu plnění poddodavatele, 
prostřednictvím kterého prokazoval Prodávající část kvalifikace v zadávacím řízení je možná pouze 
z vážných objektivních důvodů a bude řešena obdobným způsobem. Každá změna poddodavatele může 
být učiněna až po předchozím souhlase Kupujícího. 

 
Článek VI 

Práva a povinnosti Kupujícího 
1. Kupující je oprávněn pověřit osobu či osoby, aby dohlížely na plnění této smlouvy a kontrolovaly, zda 

Prodávající řádně a včas plní své povinnosti dle této smlouvy. Osoba pověřená ve smyslu tohoto 
ustanovení smlouvy je oprávněna být přítomna v místě plnění během plnění této smlouvy Prodávajícím, 
a to minimálně 4x v průběhu plnění předmětu smlouvy (tzv. kontrolní schůzky). Kontrolní schůzky budou 
provedeny po předchozí domluvě smluvních stran, a to v sídle Prodávajícího, případně v místě realizace 
plnění (výrobna, závod). 

2. V případě nejasností či rozporů při plnění této smlouvy je Kupující oprávněn udělovat Prodávajícímu 
pokyny týkající se plnění této smlouvy a postupu při jejím plnění, přičemž tyto pokyny musejí být v 
souladu s účelem smlouvy. Prodávající je povinen takové pokyny respektovat. 
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3. Kupující je povinen převzít řádně dodaný Předmět smlouvy v místě určeném touto smlouvou (místo 
plnění) a v souladu s článkem III této smlouvy. 

 
Článek VII 

Předání a převzetí zboží 
1. Prodávající se zavazuje: 

- zboží dodat v dohodnutém čase, na dohodnutém místě a v dohodnutém množství, jakosti a 
provedení,  

- dbát pokynů Prodávajícího (zejména osoby pověřené jednáním ve věcech technických) a řídit se jimi, 
- předat zástupcům Kupujícího veškeré potřebné doklady vztahující se k dodanému zboží v českém 

jazyce (zejména návody v českém jazyce ve 2 vyhotoveních (1x v tištěné a 1x v datové podobě na 
CD/DVD/flash disk), technické průkazy k vozidlu, záruční listy apod.), 

- doklad prokazující shodu výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a všech certifikátů a dokladů 
potřebných k provozování výrobku na území České republiky, 

- originál nebo úředně ověřený Certifikát pro dodaný CAS vyhotovený akreditovanou zkušebnou, 
včetně příslušné části Závěrečné zprávy o posouzení shody k danému certifikátu typu, ze které budou 
patrné všechny technické údaje nabízené CAS.  

- seznámit Kupujícího či jeho zástupce s pravidly pro obsluhu a užívání dodávané CAS, tedy řádně 
zaškolit Kupujícího (např. seznámení s údržbou apod.), 

- dodat zboží nové a nepoužité. 
Bez splnění povinností uvedených v tomto bodě této smlouvy má Kupující právo předmět smlouvy 
nepřevzetí a nepodepsat předávací protokol, který bude přílohou konečné faktury dle čl. IV odst. 5 této 
smlouvy. K předání a převzetí zboží dojde v místě plnění předmětu této smlouvy dle čl. III odst. 1 této 
smlouvy. 

2. Prodávající se zavazuje předávat zboží Kupujícímu v prvotřídní kvalitě, tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků 
bránících řádnému užívání, ve stavu odpovídajícím této smlouvě, zadávací dokumentaci předmětné 
veřejné zakázky a nabídce Prodávajícího podané v rámci zadávacího řízení.  

3. Prodávající prohlašuje, že veškeré dodané zboží splňuje zákonné požadavky a specifikaci dle přílohy č. 1 
k této smlouvě. 

4. Po předání zboží Kupujícímu sepíšou smluvní strany protokol, který musí obsahovat zejména: 
- označení osoby Prodávajícího včetně uvedení sídla a IČO,  
- označení osoby Kupujícího včetně uvedení sídla a IČO, 
- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 
- rozsah a předmět plnění (popis dodávané CAS), 
- čas a místo předání zboží, 
- veškeré doklady k dodávané CAS a doklad o seznámení Kupujícího s obsluhou CAS (např. 

seznámení s údržbou, případnými revizemi apod.), 
- informaci o předvedení celkové funkčnosti vozidla před jeho předáním, 
- jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy, 
- popř. oznámení Kupujícího dle odst. 7. tohoto článku této smlouvy, pokud Kupující provede 

prohlídku zboží přímo při jeho předání. 
5. Prodávající se zavazuje umožnit Kupujícímu prohlídku dodaného zboží. 
6. Kupující se zavazuje provést prohlídku předaného zboží nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho 

předání a v této lhůtě oznámit Prodávajícímu výhrady k předanému zboží. Pokud Kupující oznámí 
Prodávajícímu, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že Kupující zboží akceptuje 
bez výhrad a že zboží převzal. Pokud Kupující zjistí, že zboží trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze 
zboží užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání zboží obvyklý, 
oznámí Prodávajícímu, že zboží akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že Kupující zboží 
převzal. Nelze-li dle názoru Kupujícího zboží pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, 
popř. k účelu, který je pro užívání zboží obvyklý, oznámí Prodávajícímu, že zboží odmítá. V takovém 
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případě se má za to, že Kupující zboží nepřevzal. Nepřevzaté zboží vrátí Kupující zpět Prodávajícímu, 
umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

7. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží také tehdy, pokud Prodávající nepředá zboží včas dle čl. III 
odst. 2 této smlouvy. 

8. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí předmětu smlouvy musí obsahovat popis vad a 
požadavky, které Kupující v důsledku vady zboží uplatňuje. 

9. Prodávající se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle čl. VIII. odst. 3. této smlouvy.  
10. Pro opětovné předání zboží se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

 
Článek VIII 

Přechod nebezpečí škody na zboží a nabytí vlastnického práva 
1. Vlastnictví k Předmětu smlouvy a všem jeho součástem a příslušenství přechází na Kupujícího předáním 

a převzetím Předmětu smlouvy v souladu s článkem VII této smlouvy. 
2. Nebezpečí škody na Předmětu smlouvy přechází na Kupujícího předáním a převzetím Předmětu smlouvy 

v souladu s článkem VII této smlouvy. 
 
 

Článek IX 
Odpovědnost Prodávajícího za vady a servisní podmínky 

1. Prodávající poskytuje záruku za dodané zboží v následujícím rozsahu: na nástavbu CAS záruku v délce 36 
měsíců, na podvozek CAS a požární čerpadlo záruku v délce 24 měsíců, na prorezavění karoserie záruku 
v délce 60 měsíců. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí zboží v souladu s čl. IV. a čl. V. této 
smlouvy.  

2. Kupující má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo zboží při předání a převzetí, nebo 
kterou Kupující zjistil kdykoli během záruční doby, ale pouze za předpokladu, že se nejedná o vady 
způsobené Kupujícím nebo jednotlivými uživateli zboží, zejména z důvodů nedodržení podmínek pro 
užívání a údržbu, se kterými Prodávající Kupujícího prokazatelně seznámil. Pokud to bude možné, tak 
odstranění vady bude probíhat na místě dodání zboží, o místě odstranění vady rozhoduje Kupující. 

3. Prodávající se zavazuje vadu zboží odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení Kupujícího o vadách zboží.  

4. Pokud nelze v důsledku vady užívat zboží k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro 
užívání zboží obvyklý, může Kupující požadovat dodání nového zboží. Týká-li se vada pouze součásti věci, 
může Kupující požadovat výměnu této součásti.  

5. Písemné oznámení vady musí obsahovat její popis a právo, které Kupující v důsledku vady zboží 
uplatňuje. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná e-mailem na adresu Prodávajícího 
uvedenou na titulní straně této smlouvy. 

6. Veškerá písemná, telefonická či osobní komunikace bude v rámci záručního servisu vedena v českém 
jazyce.  

7. Prodávající je povinen ve lhůtě do pěti (5) dnů, započít s odstraněním vady, která byla Prodávajícímu 
vytčením vady oznámena. Jestliže je vytčená vada opravitelná, je Prodávající povinen odstranit ji 
opravou předmětu koupě či výměnou kterékoliv vadné součástky za součástku bezvadnou. Kupující je 
oprávněn požadovat namísto odstranění vytčené vady slevu z kupní ceny vadného předmětu koupě. 

8. Jestliže je vytčená vada neopravitelná, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím její odstranění 
výměnou vadného předmětu koupě za předmět koupě bezvadný, slevu z kupní ceny či je oprávněn od 
smlouvy odstoupit. Jestliže je vytčená vada vadou právní, je Kupující oprávněn požadovat po 
Prodávajícím odstranění vytčené vady odstraněním právních vad bránících nerušenému používání 
předmětu koupě Kupujícím, slevu z kupní ceny či je oprávněn od smlouvy odstoupit.  

9. Smluvní strany se mohou na žádost Kupujícího dohodnout na jiném způsobu řešení reklamace. O jiném 
způsobu vyřešení reklamace, bude-li dohodnut, smluvní strany vystaví písemné potvrzení. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že pokud nebude Prodávající Kupujícím požádán o jiné řešení reklamace, než je 
odstranění vytčené vady, je Prodávající povinen učinit veškeré kroky vedoucí k odstranění vytčené vady. 
Prodávající je povinen provést odstranění vady vytčené v průběhu záruční doby bezplatně. 
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10. Prodávající je povinen zajistit, že odstranění vytčené vady zboží ve smyslu předchozích odstavců tohoto 
článku této smlouvy (dále jen „Odstranění vady“) bude provedeno k tomu odborně způsobilými a řádně 
proškolenými osobami, které složily všechny potřebné zkoušky a jsou držiteli veškerých oprávnění 
nutných k řádnému odstranění vady zboží. Prodávající je povinen při odstranění vady postupovat 
s odbornou péčí, bez zbytečných prodlení a zvolit metodu vedoucí optimální cestou k řádnému a 
rychlému odstranění vady zboží. Při odstranění vady zboží je Prodávající povinen postupovat v souladu s 
požadavky a instrukcemi Kupujícího a v souladu s jemu známými zájmy Kupujícího. V případě, 
že Prodávající využije třetích osob k odstranění vady, zůstává Prodávající plně odpovědný Kupujícímu za 
odstranění vady v souladu s touto smlouvou a Prodávající není zbaven jakýchkoliv závazků vyplývajících 
ze smlouvy a Kupující není omezen ani zbaven jakýchkoliv práv vyplývajících ze smlouvy. 

11. Po odstranění vytčené vady je Prodávající povinen opravený bezvadný a plně funkční předmět koupě 
předat Kupujícímu. Kupující je oprávněn převzetí reklamovaného předmětu koupě odmítnout, pokud 
zjistí, že vytčené vady nebyly řádně odstraněny. Pokud Kupující odmítne převzetí reklamovaného 
předmětu, resp. pokud Prodávající vytčené vady ve lhůtě podle předchozího odstavce neodstraní, je 
Prodávající povinen odstranit vytčené vady nejpozději v dodatečné lhůtě pěti (5) pracovních dnů. V 
případě, že opravené zboží převezme, vystaví o tom Prodávajícímu písemné potvrzení. Pro účely 
ustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy se uvádí, že záruční doba (pokud ještě neuběhla celá) 
započne znovu běžet ve vztahu k reklamovanému zboží ode dne následujícího po dni, kdy Prodávající 
převzal písemné potvrzení podle předchozí věty.  

12. Pokud Prodávající neodstraní vytčené vady ani v této dodatečné lhůtě podle předchozího odstavce, má 
se za to, že vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Kupující má dále právo požadovat slevu z kupní 
ceny, výměnu reklamovaného zboží za zboží nové či má právo od smlouvy odstoupit, a to dle své volby. 
V případě výměny reklamovaného zboží za zboží nové běží v případě nového zboží nová záruční doba v 
délce uvedené v odst. 1 tohoto článku této smlouvy ode dne písemného převzetí nového zboží 
Kupujícím. Ustanoveními této smlouvy nejsou dotčeny případné další nároky Kupujícího z vad zboží 
vyplývající mu z občanského zákoníku či jiných právních předpisů. 

13. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, má Kupující nároky z vad zboží 
podle občanského zákoníku. Smluvní strany sjednávají, že za porušení smlouvy podstatným způsobem je 
nutné považovat zejména následující případy dodání zboží s vadami: prodlení s dodáním zboží o více jak 
deset (10) pracovních dní. 

14. Dojde-li k poruše vozidla v záruční lhůtě, zajistí Prodávající na své náklady neprodlený odtah vozidla. 
15. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré 

záruky včetně záruk na veškeré vybavení a příslušenství. 
 

Článek X 
Servis 

1. Prodávající se zavazuje zajistit záruční a pozáruční servisní služby na dodanou CAS u autorizovaného 
servisu v okrese Frýdek-Místek, Ostrava, Karviná, příp. Nový Jičín. 

2. Prodávající se zavazuje zajistit záruční servis účelové nástavby a dodaných součástí mimo podvozku, ve 
výrobním závodě, případně v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních 
prací. Pokud servisní středisko nebude na území ČR, bude vzájemná komunikace probíhat vždy v českém 
jazyce, platby za servis budou provedeny v české měně a bankovní poplatky pro zahraniční platbu 
půjdou na vrub Prodávajícího. 

3. Prodávající se zavazuje po ukončení záruční doby povolit provádění prohlídek, revizí a oprav účelové 
nástavby a dodaných součástí autorizované osobě (nebo způsobilé fyzické osobě), kterou Kupující určí 
nebo odsouhlasí.  Autorizovaná osoba (nebo způsobilá fyzická osoba) musí mít provozovnu v ČR. 

 
Článek XI 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 
1. V případě, že Prodávající nepředá veškeré zboží v dohodnutém termínu na dohodnutém místě 

Kupujícímu, zavazuje se Kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny 
nedodaného zboží včetně DPH za každý započatý den prodlení. 
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2. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vad zboží nebo jeho části ve lhůtě stanovené touto 
smlouvou se Prodávající zavazuje Kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny vč. DPH 
konkrétního vadného zboží za každý započatý den prodlení, nejméně však 1000,00 Kč za každý započatý 
den prodlení a každý jednotlivý kus zboží. 

3. V případě, že Prodávající poruší jakoukoli jinou povinnost než uvedenou v tomto článku této smlouvy 
vyplývající mu z této smlouvy, má Kupující nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny 
bez DPH za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Prodávající je 
povinen na výzvu Kupujícího uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené 
povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení 
písemné výzvy Prodávajícímu. 

5. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce Prodávajícího na zaplacení kupní ceny 
splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení 
smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce Prodávajícího na zaplacení kupní ceny 
splatný ihned po jeho vzniku. 

6. Kupující se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 
odpovídající zákonné sazbě.  

7. Kupující má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti Prodávajícím vztahující se 
k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má 
Kupující právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. Prodávající rovněž 
odpovídá Kupujícímu za škodu, která mu vznikne v důsledku jednání Prodávajícího, kterým je porušen 
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

8. Kupující je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za Prodávajícím, proti pohledávce 
Prodávajícího za Kupujícím, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. 
Pokud Prodávající poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne Kupujícímu nárok na 
smluvní pokutu, prohlašuje tímto Prodávající, že v takovém případě nebude považovat pohledávku 
Kupujícího za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji Kupující započetl proti nároku 
Prodávajícího na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce Prodávajícího za Kupujícím. Kupující pak 
může po Prodávajícím také požadovat svoji pohledávku, kterou za Prodávajícím má, mimo započtení 
samostatně (samostatnou fakturou zaslanou Prodávajícímu). 

 
Článek XII 

Odstoupení od smlouvy 
1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.  
2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud Prodávající poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající 

z této smlouvy, pokud Prodávající vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.  
3. Kupující může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit též v případech 

uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
 

Článek XIII 
Doručování písemností 

1. Zástupci smluvních stran, kteří jsou uvedeni na titulní straně této smlouvy, jednají za smluvní strany ve 
všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran 
a předávací protokol. Určený zástupce Kupujícího (osoba oprávněná ve věcech technických) je též 
oprávněn oznamovat za Kupujícího vady zboží a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této 
smlouvy. 

2. Změna zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, 
je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.  

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi smluvními stranami se za účinné považují osobní 
doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou e-
mailem. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran dle titulní strany této smlouvy nebo 
kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.  
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4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo 
doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou 
e-mailem okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního 
kanálu.  

 
Článek XIV 

Závěrečná ustanovení 
1. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího převádět jakékoliv 

pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby. 
2. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou a 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  
3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními občanského 

zákoníku, popř. příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu 
s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží Kupující a 1 Prodávající.  
5. Smlouva včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění 

v souladu s platnými právními předpisy. 
7. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána 

určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na 
důkaz toho připojují své podpisy.  

8. Neplatnost jednotlivého ustanovení této smlouvy, nezpůsobuje neplatnost smlouvy jako celku. Smluvní 
strany se zavazují takové ustanovení nahradit bez zbytečného odkladu jiným ustanovením, které bude 
platné a které svým obsahem bude nejvíce odpovídat smyslu a hospodářskému účelu původního 
ustanovení a této smlouvy. Toto ustanovení smlouvy se přiměřeně použije i při eventuálním doplnění 
chybějících částí smlouvy. 

9. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní smírem 
v souladu s účelem této smlouvy. Nepodaří-li se vyřešit případný spor smírnou cestou, bude spor mezi 
smluvními stranami projednán a rozhodnut před věcně příslušným soudem určeným dle místa sídla 
Kupujícího. 

10. Uzavření této kupní smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Dobratice dne ……….. usnesením č. 
…………. 

11. Nedílnou součástí této kupní smlouvy je: 
Příloha č. 1: Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku 
Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů  
Příloha č. 3: Seznam servisních středisek na podvozek a nástavbu CAS, kde bude prováděn servis 

 
 

 
V Dobraticích dne……………….                       V ………………………………..dne……………. 
 
Za Kupujícího:       Za Prodávajícího: 
 
 
 
------------------------------------------     ------------------------------------------ 
RNDr. Alena Kacířová 
starostka obce Dobratice 
 
 
OTISK RAZÍTKA       OTISK RAZÍTKA 


