
Kupní smlouva 
uzavřena v souladu s ustanovením § 588 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 

Smluvní strany: 

 

1.  

Město Železný Brod 

Zastoupené André Jakubičkou, starostou města 

náměstí 3. května 1 

468 22   Železný Brod 

IČ: 00262633 

 

dále jen „Kupující“,  

 

a 

 

2. 

Auto Gremos spol. s r.o. 

Zahradní 300 

460 01 Liberec 11 

IČ : 47309890 

DIČ : CZ47309890 

 

dále jen „Prodávající“, 

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto 

kupní smlouvu 
 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Touto smlouvou se Prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných Kupujícímu 

zboží, uvedené v článku II. odst. 1. této smlouvy a převést na něho vlastnické právo 

k tomuto zboží. 

2. Kupující převezme zboží a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech 

stanovených touto smlouvou. 

3. Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 

v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

II. 

Zboží 

1. Zbožím se rozumí dodávka 1 ks osobního automobilu značky Škoda Yeti 4x4, 2.0 TDI / 

81 KW, včetně dodatečných úprav požadovaných Kupujícím v zadávací dokumentaci 

ze dne 20.6.2013.  



2. Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 Kupní smlouvy (Specifikace zboží 

a ceny), která je nedílnou součástí této smlouvy viz. příloha č.1. 

3. Prodávající se zavazuje dodat nové zboží z produkce roku 2013, Kupující bude jeho 

prvním uživatelem a v provedení aktuálních výrobních produktů. 

4. Prodávající prohlašuje, že vozidla včetně provedených úprav a zástavby budou splňovat 

při předání podmínky stanovené zákonem 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, 

ve znění pozdějších předpisů, a podmínky § 15 vyhlášky Ministerstva vnitra ČR 

č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii. 

5. Zboží nesmí mít žádné reklamní prvky, kromě základního označení vozidla na zadní části 

vozu a ozdobného znaku automobilky. 

6. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží 

od Prodávajícího. 

7. Barevné provedení vozidel musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 2, o provozu na pozemních komunikacích a 

o změnách některých zákonů – platí pro automobily osobní silniční nižší střední třídy 

nebo malé automobily, a podmínky § 15 vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 418/2008 

Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii. 

 

III. 

Doba plnění 

1. Prodávající dodá zboží Kupujícímu nejpozději do 11.10.2012. 

2. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o termínu dodání zboží nejméně pět 

pracovních dnů předem prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka za převzetí 

zboží, kterým je velitel Městské policie Pavel Hriník (tel. 483 333 939, 724 132 179, e-

mail : p.hrinik@zelbrod.cz). 

3. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího v okamžiku převzetí zboží 

od prodávajícího. 

4. Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu 

ve výši 0,5 % z ceny zboží bez DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. 

III. odst. 1 této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. 1  

této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající 

povinen zaplatit veřejnému zadavateli nejpozději do  30 dnů ode dne jejího písemného 

vyúčtování, doručeného veřejným zadavatelem prodávajícímu. V případě pochybností o 

datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování 

veřejným zadavatelem. 

 

IV. 

Cena zboží a platební podmínky 

1. Kupní cena byla stanovena dohodou a činí 479.000 Kč včetně DPH.  

(slovy: čtyřistasedmdesátdevěttisíc). 

2. Navýšení dle dodatečných požadavků Kupujícího činí 2.760 Kč včetně DPH za dodávku 

a montáž dělící mřížky za zadním sedadlem. 
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3. Kupní cena bude Kupujícím zaplacena po předání zboží na základě vystaveného 

daňového dokladu (faktury), který vystaví Prodávající. Obsahem daňového dokladu 

(faktury) bude rozpis ceny. 

4. Prodávající se zavazuje doručit fakturu veřejnému zadavateli do 14 dnů od dodání zboží. 

Faktura bude mít náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů.  

5. Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. V případě 

pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. 

6. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí Kupující prodávajícímu pokutu ve výši 0,5 

% ceny zboží bez DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit 

Prodávající Kupujícímu. 

7. Zálohy Kupující neposkytuje. 

 

V. 

Dodání a převzetí zboží 

1. Místem dodání zboží je Městský úřad Železný Brod, náměstí 3. května 1.  

2. Zboží bude dodáno převzetím zboží Kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě 

dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník Kupujícího. 

3. Prodávající dodá při předání zboží: 

a) fakturu, 

b) technický průkaz, dokládající homologaci pro provoz na silničních 

komunikacích v ČR, 

c) návod k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

d) servisní (záruční) knížku, 

e) potvrzení o elektromagnetické slučitelnosti (kompatibilitě) zabudovaných 

přístrojů a elektrorozvodů s vozidlem (platí pouze pro automobily osobní 

terénní policejní) 

f) součástí dodávky musí být kompletní dokumentace o provedených úpravách 

(el. schéma zapojení apod.) . 

4.  Na zboží bude proveden kompletní předprodejní servis. 

5. Vady zjevné při dodání zboží je Kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, 

vady skryté je veřejný zadavatel povinen sdělit bez zbytečného odkladu. 

6. Před umístěním polepů na vozidlo je prodávající povinen zaslat grafický návrh 

pro odsouhlasení na kontaktní osobu Kupujícího - viz. bod III.2 Smlouvy. 

 

VI. 

Záruka za jakost zboží  

1. Záruční lhůta pro veškeré věcné (mechanické) je na dodané vozidlo a elektrocentrálu 

v délce min. 24 měsíců bez omezení počtu ujetých kilometrů.  

2. U vozidla je záruční lhůta na lak minimálně 36 měsíců a záruční lhůta na neprorezavění 

karosérie v délce minimálně 120 měsíců.  



3. Garance zajištění náhradních dílů a provádění servisu ve smluvně zajištěných 

autorizovaných servisech po dobu 10 let. Seznam autorizovaných servisů, včetně jejich 

adres a kontaktů na ně, je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.  

4. Prodávající se zaručuje za maximální dobu prodlení mezi datem nahlášení požadavku na 

servis a opravu a datem stanoveným pro přistavení k opravě do smluvně zajištěných 

autorizovaných servisů u vozidel v trvání do 5 pracovních dnů. 

5. Prodávající garantuje maximální dobu servisu a opravy u vozidel u smluvně zajištěných 

autorizovaných servisů: 

a) běžná údržba do jednoho pracovního dne a menší mechanické, elektrické, 

karosářské a lakýrnické opravy maximálně 3 pracovní dny od přistavení 

vozidla k opravě, 

b) náročnější mechanické a elektrické opravy maximálně do 5 pracovních dnů 

od přistavení vozidla k opravě, 

c) náročnější karosářské a lakýrnické opravy maximálně do 14 pracovních dnů 

od přistavení vozidla k opravě. 

6. Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000,- Kč 

(slovy: Jedentisíc korun českých), a to za každý den prodlení a každé opravované vozidlo, 

kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení 

veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty, za nesplnění závazku dle čl. 

VI. odst. 4, 5 a 8 této smlouvy. 

7. Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba neběží 

po dobu, po kterou Kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá 

Prodávající. 

8. Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu 

prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den 

od odeslání protokolu příslušnému veřejnému zadavateli. 

 

VII. 

Další ujednání 

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost 

o informacích, které při plnění této smlouvy získá od Kupujícího nebo o Kupujícím či 

jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu 

kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se 

jedná 

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 

rozhodnutím oprávněného orgánu. 

2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VII. odst. 1 této smlouvy 

všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží Kupujícímu. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, 

odpovídá Prodávající, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 

5. Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé 

smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy. 



6. Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. této smlouvy nemá právní vady 

ve smyslu ustanovení § 433 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

7. Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VII. odst. 1 až 4 a 6 této smlouvy 

je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč, (slovy: 

Jednostotisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování veřejným 

zadavatelem. 

8. Prodávající předloží Kupujícímu seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, 

jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části 

ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud 

doba plnění přesahuje 1 rok. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 

dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že 

plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je 

přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 

10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu 

subdodavatelů.  

 

VIII. 

Společná a závěrečná ustanovení 

1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu smlouvy, který dnem 

předání přejde do vlastnictví Kupujícího. Kupující tímto od Prodávajícího předmět 

smlouvy kupuje a do svého výlučného vlastnictví bez výhrad přijímá. 

2. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, 

se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 

3. Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok veřejného zadavatele na náhradu 

škody, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje odpovědný pracovník veřejného zadavatele. 

4. Veškeré smluvní pokuty, které je dle této smlouvy povinen zaplatit prodávající 

veřejnému zadavateli, uplatňuje za veřejného zadavatele odpovědný pracovník veřejného 

zadavatele. 

5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 

prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména: 

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní, 

- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl.VII. odst. 1 až 4 a 6. 

6. Centrální zadavatel je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že: 

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují, 

- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 

- prodávající vstoupí do likvidace. 

7. Prodávající je oprávněn odstoupit od plnění smlouvy, pokud je veřejný zadavatel 

v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury. 

8. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 

smluvní straně. 



9. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

10. Prodávající souhlasí s  tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole 

provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy. 

11. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy 

uchovávat nejméně po dobu deseti let od konce účetního období, ve kterém došlo 

k zaplacení zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to 

zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

12. Prodávající je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu plnění 

plnili také subdodavatelé podílející se na této zakázce. 

13. Prodávající je povinen upozornit Kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů 

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při 

vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění 

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a). 

14. Prodávající je povinen sdělit Kupujícímu informaci o splnění podmínky  

dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.  

15. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 

údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží. 

16. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy 

budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před 

příslušnými soudy.  

17. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit 

práva a povinnosti této kupní smlouvy na třetí osobu. 

18. Součástí této smlouvy je příloha č. 1 (Specifikace zboží a ceny) a příloha č. 2 (Seznam 

autorizovaných servisů). 

19. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou 

smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě. 

20. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 

Kupující obdrží jeden a Prodávající jeden. 

21. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

Smlouva byla schválena usnesením Rady Města Železný Brod č. 341/13rm ze dne 7.8.2013. 

 
 



V Liberci dne 02. 07. 2013        Příloha č. 1 

Nabídka nového vozu Škoda Yeti 4x4  2.0 TDI/ 81 KW 
Specifikace vozu :  
 

Mimořádná výbava 

1. Paket pro špatné cesty  
2. Přední mlhové světlomety  
3. Rezervní kolo ocelové 16" (neplnohodn.), zvedák vozu, klíč na kola, bez sady na opravu pneumatik,  
    síťový program  
 
Příslušenství 

Gps Lokátor 
Dělicí mříž  
Gumové koberce  
Gumový koberec do zavazadlového prostoru 
 
Základní výbava 
 
Bezpečnost, funkčnost, komfort 

l "OFF ROAD" pro 4x4 
l 12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru 
l 3bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější, se štítkem ECE-homologace 
l 4 reproduktory 
l Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce 
l Asistent rozjezdu do kopce 
l Boční a zadní okna tónovaná 
l Boční airbag vpředu 
l Boční směrová světla ve vnějších zrcátkách 
l Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a safesystémem 
l Chlazená schránka 
l Elektrické přídavné topení 
l ESC včetně ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA a DSR 
l Hlavní světlomety - halogenové, pravostranný provoz 
l Hlavové opěrky vzadu 
l Imobilizér elektronický 
l Intervalový spínač stěračů, seříditelný potenciometrem (4 stupně ) 
l Klimatizace 
l Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu 
l Kontrola funkce světel 
l Kontrola tlaku v pneumatikách 
l Kotoučové brzdy zadní - Geomet D 
l Mechanické výškové seřizování levého předního sedadla (pravé přední sedadlo bez výškového seřizování) 
l MFA 
l Obložení zavazadlového prostoru (provedení 1) 
l Potah sedadel - látka 
l Prodloužený servisní interval 
l Provedení pro špatné cesty 
l Přídavná odrazka (dveře) 
l Přídavné upevnění dětské sedačky 
l Rádio "BLUES" - 1 DIN s CD, MP3 
l S dálkovou regulací polohy světlometu 
l S neuzamykatelným víkem odkl. schránky a s osvětlením 
l S osvětlením zavazadlového prostoru 
l Sada nářadí 
l Se střední konzolou 
l Set na opravu pneumatik 
l Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce 
l Spínač denního jízdního osvětlení 
l Stahovaní oken vpředu elektricky s pojistkou, vzadu mechanické 
l Standardní šrouby kol 
l Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem 
l Střešní anténa 
l Střešní nosič - černý 
l Tři samostatná sedadla v řadě 
l Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed 



l Vnitřní zpětné zrcátko 
l Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná 
l Vrstvené čelní sklo tónované 
l Víčko palivové nádrže uzamykatelné 
l Výškově stavitelné opěrky hlavy předních sedadel 
l Zakrytí zavazadlového prostoru odklopné 
l Make-up zrcátka vlevo 
l Make-up zrcátka vpravo 
 

Exteriér 

l Disk ocelový 7J x 16 
l Komfortní nárazník 
l Pneumatiky 215/60 R16 95H (polymerní nátěr) 
l Přídavný nápis v základním provedení 
l Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní (rozšířené zorné pole) 
l Zadní díl výfuku, postranní 
l Zakrytí kola 
l Zpětné zrcátko vpravo, konvexní 
l Zrcátka a kliky v barvě vozu 

Interiér 

l 4 ramenný volant 
l Dekorační obložení 
l Hlavice řadící páky - komfortní 
l Madlo ruční brzdy z plastu 
l Přístrojová deska - vypěněná 
l Výplň dveří - pěnová fólie, vložená do koženky 
l Zakrytí řadící páky z koženky 

Technická data 

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy 
pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel. 
 

Vnější rozměry 

Délka 4.223 mm 
Šířka 1.793 mm 
Výška 1.691 mm 
Rozvor 2.578 mm 
Rozchod vpředu / vzadu 1.541 / 1.537 mm 
Vnější průměr zatáčení obrysový 10,32 m 

Motor, převodovka, elektrika 

Palivo diesel 
Počet válců 4; in line 
Objem motoru 1.968 cm3 
Vrtání 81,0 mm 
Zdvih 95,5 mm 
Max. výkon 81,00 kW 
Max. točivý moment 280 Nm / 1750 - 2750 1/min 
Kompresní pomě r 16,5 +/- 0,25 
Exhalační norma Euro 5 
Energetická třída D 
CO2 emise - kombinované 159 g/km 

Hmotnosti 

Pohotovostní hmotnost s řidičem 1.525 kg 
Celková hmotnost 2.070 kg 
Užitečná hmotnost s řidičem 620 kg 
Brzdě ný přívěs při stoupání 12% 1.800 kg 
Nebrzdě ný přívěs 750 kg 
Jízdní souprava 3.870 kg 
Zatížení střechy 100 kg 

Provozní vlastnosti 

Maximální rychlost 174 km/h 
Zrychlení 0-100 km/h 12,2 s 
Objem palivové nádrže 60 l 
Spotřeba - město 7,5 l/100km 
Spotřeba - mimo město 5,3 l/100km 
Spotřeba - kombinovaná 6,1 l/100 



 


