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KUPNÍ SMLOUVA  

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

Smluvní strany 

Prodávající : Jaromír Kašpar 
 IČ: 12101630 , DIČ: CZ6012030189 
 se sídlem V Lukách 589, 788 13 Rapotín 
 
 - dále jen prodávající -  

a 

Kupující:  Město Králíky 
 IČ: 00279072, DIČ: CZ00279072 
 se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 
  
 - dále jen kupující –  

 
 

Preambule 
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Na základě poptávkového řízení veřejné zakázky, uzavírají strany kupní smlouvu na zakázku pod názvem Elektromobil 
pro město Králíky. 

 
 

I. Předmět smlouvy 
 

1.1. Za podmínek dohodnutých v této smlouvě se prodávající zavazuje dodat kupujícímu 1 ks vozidla Kia Soul EV 
(dále jen jako „zboží“) a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží za dále 
uvedených podmínek převzít a zaplatit za ně prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. 

1.2. Základní identifikační údaje jsou uvedeny:  
- v příloze č. 1 – Krycí list nabídky 

1.3. Přílohou č. 2 je čestné prohlášení  - základní způsobilost 

1.4. Součástí závazku prodávajícího dodat zboží je i: 
a) předvedení funkčnosti zboží; 
b) zaškolení obsluhy; 
c) předání technické dokumentace, návodu k obsluze, osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz), příp. 

dalších platnými předpisy požadovaných osvědčení o schválení zboží k provozu na pozemních komunikacích, 
to vše v českém jazyce. 

1.5. Závazek prodávajícího dodat zboží dle této smlouvy je splněn dodáním zboží, včetně předání veškeré 
dokumentace a výkonem činností uvedených v bodě 1.3.  

 
 

II. Termín a místo plnění 
 

2.1. Prodávající se zavazuje, že zboží dle této smlouvy řádně dodá do 30.11.2018. 

2.2. Prodávající se zavazuje informovat způsobem dohodnutým v článku IX. této smlouvy kupujícího o přesném datu 
dodání zboží, a to nejméně 5 dnů předem. 
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2.3. Kupující se zavazuje zboží od prodávajícího převzít v termínu dodání zboží, a to pouze za podmínky, že zboží 
neobsahuje žádné vady a nedodělky. Místem plnění zboží je sídlo zadavatele Velké náměstí 5, 561 69 Králíky , 
pokud kupující neoznámí prodávajícímu jiné místo dodání zboží, a to způsobem dohodnutým v článku VIII. této 
smlouvy.  

 

 
 

III. Kupní cena 
 

3.1. Kupní cena byla stranami dohodnuta jako cena pevná a nejvýše přípustná a činí : 
- kupní cena bez DPH: 614.718,- Kč bez DPH 
- DPH 21 %: 129.091,- Kč  
-     celková kupní cena: 743.809,- Kč včetně DPH. 

3.2. V dohodnuté celkové kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží, 
zejména náklady na balení a přepravu zboží, obstarání dokumentů, náklady na uvedení zboží do provozu na 
místě dodání a zaškolení obsluhy. 

3.3. Celková kupní cena může být měněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen v případě, že po 
uzavření této smlouvy dojde ke změně sazby DPH. 

 
 

IV. Platební podmínky, fakturace 
 

4.1. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu žádné zálohy. 

4.2. Celkovou kupní cenu se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu na základě faktury vystavené po řádném 
předání a protokolárním převzetí zakázky dle této smlouvy.  

4.3. Faktura bude vystavena ve dvou vyhotoveních a musí mít náležitosti daňového dokladu.   

4.4. Kupující je oprávněn před vystavením faktury stanovit prodávajícímu další požadavky pro obsah faktury a 
prodávající se zavazuje tyto požadavky akceptovat. 

4.5. Přílohou faktury musí být předávací protokol podepsaný zástupcem pro věci technické kupujícího nebo zápis o 
odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. 

4.6. V případě, že kupující odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje náležitosti uvedené shora v tomto 
článku, je prodávající povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným 
doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. Současně s vrácením faktury sdělí 
kupující prodávajícímu důvody vrácení. 

4.7. Splatnost faktury činí 30 dnů od dne následujícího po dni doručení faktury kupujícímu. 

4.8. Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury nebo její části, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z 
prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
 

 
V. Dodání zboží 

 

5.1. Závazek prodávajícího poskytnout plnění dle této smlouvy je splněn předáním zboží, které je zcela bez vad a 
vyhovuje všem právním předpisům a platným normám (i technickým), kupujícímu.  

5.2. Převzetí zboží a splnění všech dalších závazků prodávajícího spojených s dodáním zboží potvrdí kupující 
podpisem předávacího protokolu.  

5.3. Dodá-li prodávající zboží s parametry, které se budou lišit od parametrů požadovaných kupujícím je kupující 
oprávněn toto zboží nepřevzít a odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli nároků ze strany prodávajícího. 

5.4. Kupující není povinen převzít zboží v případě výskytu jakýchkoliv vad. V případě, že kupující převezme zboží 
s vadami, uvede tuto skutečnost do předávacího protokolu spolu s termínem pro odstranění vady.  

5.5. Kupující není povinen zboží převzít v případě, že prodávající nedodá tyto doklady : 
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- technickou dokumentaci, návod k obsluze, prohlášení o shodě, osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz), 
příp. další platnými předpisy požadovaná osvědčení o schválení zboží k provozu na pozemních komunikacích, to 
vše v českém jazyce; 

5.6. Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.  

 
 

VI. Odpovědnost za vady a záruka za jakost 
 

6.1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost a prohlašuje, že dodané zboží bude po celou záruční dobu 
plně způsobilé pro použití ke smluvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smluvené i 
obvyklé vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost prodávajícího za vady.  

6.2. Záruční doba poskytnutá výrobcem na vozidlo činí 7 let s výjimkami, a to: 
- záruky na lak, která činí 5 let 
- záruky na prorezavění karoserie, která činí 12 let 
- záruky na autobaterii, která činí 7 roků / 70% kapacity 
- záruky na autorádio, která činí 3 roky 
6.3. Kupující je oprávněn u prodávajícího uplatnit zjištěné vady kdykoliv v době trvání záruční doby.  
6.4. Při reklamaci vady má kupující:  

- právo požadovat odstranění vady bezplatnou opravou, nebo 
- právo požadovat slevu z ceny, nebo 
-  právo požadovat odstranění vady dodáním náhradních nebo chybějících věcí, nebo 
Volbu nároku může kupující provést dle svého uvážení a provedenou volbu může kdykoliv měnit, a to až do 
doby, než mu bude doručeno písemné oznámení prodávajícího, že nárok zvolený kupujícím respektuje a bude 
podle něj postupovat; volbu nároku však může kupující v tomto případě změnit i tehdy, jestliže se během plnění 
zvoleného nároku ukáže, že již zvolený nárok z odpovědnosti za vady není ve vztahu k vadě optimální.  

6.5. V případě, že bude kupující požadovat odstranění reklamované vady, je prodávající povinen zahájit 
odstraňování vady nejpozději do 48 hodin od obdržení reklamace na místě, kde se zboží nachází, pokud se 
smluvní strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak. 

6.6. Prodávající je povinen odstranit vady do 30 dnů ode dne obdržení reklamace, pokud strany zejména z důvodů 
technických nedohodnou jiný termín. 

6.7. Náklady na odstranění vad hradí v případě oprávněné reklamace prodávající. V případě, že by se následně 
zjistilo, že reklamace není oprávněná, nese dané náklady kupující. 

 
 
 

VII. Odstoupení od smlouvy 
 

7.1. Od této smlouvy lze odstoupit v případech stanovených touto smlouvou, zejména v souladu s ustanovením 
odst. 5.3.  

7.2. Kupující je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že: 
-  prodávající nedodá zboží dle této smlouvy ani 30 dnů po dohodnutém termínu 

- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku prodávajícího nebo zamítne insolvenční návrh pro 
nedostatek majetku prodávajícího jako dlužníka; 

- v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, 
z nichž kupující vycházel při zadání zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. 

7.3. Podstatným porušením smlouvy, při kterém je smluvní strana oprávněna odstoupit, se pro účely této smlouvy 
rozumí zejména: 
- prodlení prodávajícího se splněním termínu uvedeného v odst. 2.1. této smlouvy trvající déle než 30 dnů; 
- prodlení kupujícího s úhradou faktury trvající déle než 30 dnů; 
- výskyt jakýchkoliv vad zboží. 

7.4. Odstoupení dle této smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně. 
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VIII. Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické 

 

8.1. Adresy pro doručování : 

-  adresa a e-mail zástupce společnosti prodávajícího jsou:  
Jaromír Kašpar 
adresa: U Cihelny 599, 788 13 Rapotín 
e-mail: kasparova@autocentrumkaspar.cz 
 

- adresa a e-mail kupujícího jsou: 
Město Králíky 
adresa: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 
e-mail: d.cernohousova@kraliky.eu 

 nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně písemně oznámeny. 

8.2. Veškerá oznámení, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou 
nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. 

 
 
 

IX. Závěrečná ujednání 
 

9.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

9.2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znění. 

9.3. Případné spory budou řešeny prostřednictvím obecných soudů. 

9.4. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných oboustranně podepsaných dodatků.  

9.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.  

9.6. Smlouva byla schválena Radou města Králíky dne 30.07.2018 usnesením č. RM/2018/31/417. 

 
 

V Rapotíně dne……………………                          V Králíkách, dne 02.08.2018 

 

Za prodávajícího:       Za kupujícího: 
 
 
……..…………………………………..     ……..………………………………….. 
jméno, příjmení: Jaromír Kašpar                                                                     jméno, příjmení: Jana Ponocná 
funkce: majitel                                                                                                    funkce: starostka, město Králíky 

mailto:kasparova@autocentrumkaspar.cz

