
  

 

 

KUPNÍ SMLOUVA č. 101/2021 
 

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

      

 

I. Smluvní strany 

 

1.1. Prodávající:       

Prodávající:                       Šálek s.r.o.  

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 41320 

Sídlo: Vrahovická 2527/5, 79601 Prostějov 

IČ: 26277336 

DIČ: CZ26277336 

Bankovní spojení: 107-5867370277/0100 Komerční banka, a.s. 

Zastoupen: Pavel Šálek, jednatel 

Kontaktní osoba ve věcech 

smluvních: 
Vlasta Šálková 

Kontaktní osoby ve věcech 

technických: 
Pavel Šálek 

dále jen „prodávající“ 

 

1.2. Kupující:         

Kupující:  Obec Vikýřovice 

Sídlo: Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice 

IČ: 00635898 

DIČ: - 

Zastoupení: Václav Mazánek, starosta 

Kontaktní osoba ve věcech 

smluvních: 
Ing. Ivana Pospíšilová, projektový manažer 

Kontaktní osoba ve věcech 

technických: 
Miroslav Krňávek, stavební a investiční technik 

dále jen „kupující“ 

 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující 

tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

 

 

II. Předmět plnění  

 

2.1. Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží dle specifikace Přílohy č. 1 této 

smlouvy – Technické podmínky1 a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Plnění smlouvy 

je v souladu se zadávacím řízením s názvem „Vikýřovice – dodávka komunálního traktoru vč. 

příslušenství“ a zahrnuje dodávku: 

− 1 ks nový malotraktor  

− 1 ks nový návěs  

− 1 ks nová čelní oboustranně stavitelná sněhová radlice  

− 1 ks nový válečkový sypač s hydraulickým pohonem 

 

1 Uchazeč uvede v Technické specifikaci skutečné parametry předmětu plnění, které budou vyhovovat parametrům stanoveným 

zadavatelem v zadávacích podmínkách k zadávacímu řízení s označením „Vikýřovice – dodávka komunálního traktoru vč. 

příslušenství“ 
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− 1 ks nový svahový mulčovač.   

 
2.2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 23.2.2021, která byla na základě 

zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější. 

 

2.3. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. 

technický průkaz, servisní sešit, záruční list, návod k použití a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě, 

homologace, popř. certifikáty, že všechny dodávané součásti a příslušenství splňují parametry dle obecně 

platných norem – zejména bezpečnostních předpisů a českých technických norem. 

 

2.4. Dodávané zboží splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v České 

republice.  

 

2.5. Kupující se zavazuje zboží v souladu s požadovanou specifikací odebrat a zaplatit dohodnutou kupní 

cenu.  

 

2.6. Kupující se zavazuje zboží odebrat pouze v případě, pokud je bez vad. Po dodání všech částí předmětu 

plnění v souladu s požadovanou technickou specifikací a bez vad, bude sepsán protokol o předání a převzetí 

zboží, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.  

 

2.7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem uhrazení ceny z účtu kupujícího ve 

prospěch účtu prodávajícího.   

 

2.8. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.  

 

 

III. Kupní cena a platební podmínky 

 

3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně: 

 

Předmět plnění Množství 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena vč. 

DPH 

Malotraktor  1 ks 707422 148558,62 855980,62 

Návěs  1 ks 117500 24675 142175 

Čelní oboustranně stavitelná sněhová radlice  1 ks 38100 8001 46101 

Válečkový sypač s hydraulickým pohonem  1 ks 50900 10689 61589 

Svahový mulčovač  1 ks 100900 21189 122089 

Celková kupní cena  1014822 213112,62 1227934,62 

 

 

3.2. Výše uvedená kupní cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a po dobu realizace zakázky 

neměnná. V kupní ceně jsou zahrnuté veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Kupní cena v plném 

rozsahu zahrnuje hodnotu veškerých částí předmětu zakázky a hodnotu všech souvisejících prací a plnění dle 

závazné dokumentace k výběrovému řízení, na základě, které je smlouva uzavírána. Součástí nabídkové ceny 

bude i uvedení traktoru vč. příslušenství do chodu, školení u uživatele a seznámení s obsluhou, pravidelnou 

údržbou, identifikací závad atd. 

 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna v případě, že v průběhu zakázky dojde ke změnám 

sazeb daně z přidané hodnoty. 

 

3.4. Zálohy nebudou poskytovány. 

   

3.5. Kupní cena uvedená v odst. 3.1. bude kupujícím proplacena na základě faktury (daňového dokladu), 

která bude doložena soupisem uskutečněných dodávek. Tato faktura bude vystavena prodávajícím na 

základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí zboží. Fakturace je možná tedy až 
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po předání ucelené dodávky, tj. po dodání a instalaci všech částí předmětu plnění specifikovaného v čl. II. 

této smlouvy. 

 

3.6. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení na adresu kupujícího. 

 

3.7. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy (zákon č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v této smlouvě, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se 

přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.  

 

3.8. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den odepsání fakturované částky z účtu 

kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě. 

 

3.9. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění. 

  

 

IV. Doba a místo plnění  

 

4.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží do 120 dnů od podpisu kupní smlouvy.  

 

4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo kupujícího: Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice. 

 

4.3. Prodávající se zavazuje přesný termín (datum a čas) dodávky zboží telefonicky ohlásit kupujícímu, a to 

nejpozději dva pracovní dny předem.  

 

4.4. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu součinnost při převzetí zboží a zajistit kupujícímu vhodné 

podmínky pro řádnou kontrolu zboží. 

 

 

V. Záruční podmínky a servisní podmínky 

 

5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat 

požadované specifikace a parametry. 

 

5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce trvání 24 měsíců ode dne podpisu 

předávacího protokolu o předání a převzetí všech částí předmětu plnění. Záruční doba neběží po dobu, po 

kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. 

 

5.3. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí.  Kupující 

je povinen převzít pouze bezvadné zboží dle této smlouvy. 

 

5.4. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení 

občanského zákoníku. Reklamace musí být písemná, přičemž za písemnou formu se považuje i reklamace 

odeslaná e-mailem, a musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z 

titulu odpovědnosti za vady je požadován. Na písemné ohlášení vad je prodávající povinen odpovědět do 2 

pracovních dnů od dne jeho doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění 

vad uvedených v ohlášení. 

   

5.5. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v návodu k obsluze a údržbě zboží. Záruka se 

nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací, násilím, živelnou pohromou či vyšší mocí, zejména 

pak v důsledku působení přírodních jevů a dále na závady vzniklé běžným opotřebením. 

 

5.6. Garanční prohlídky a záruční servis bude poskytován bezplatně. Prodávající je povinen provést servisní 

zásah do 48 hodin po hodině od nahlášení závady – poruchy. Nenastoupí-li prodávající k odstranění 

reklamované vady do 48 hodin, je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 

nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé opodstatněné náklady hradí prodávající. 

 

5.7. Pravidelné servisní prohlídky budou prováděny servisním oddělením prodávajícího, a to v nejbližším 

možném servisním středisku k místu sídla kupujícího. 
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VI. Sankce 

 

6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující 

povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

6.2. V případě nedodání zboží včetně nedodání dokladů dle čl. 2.1. a 2.3. této smlouvy řádně do 120 dnů od 

podpisu této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 

celkové dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení s dodáním. 

 

6.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

  

 

VII. Závěrečná ujednání 

 

7.1. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. prodávající 

je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný Finanční úřad a další oprávněné orgány 

státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu 

díla a poskytnout jim součinnost. 

7.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž kupující obdrží jeden a prodávající jeden. 

7.3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných 

a vzestupně očíslovaných písemných dodatků. 

7.4. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7.5 Prodávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena 

podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, nebo za 

jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy.  

7.6. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.  

7.7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na 

oficiálních webových stránkách Obce Vikýřovice (www.vikyrovice.cz) a to včetně všech případných příloh 

a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a 

zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

7.8. Tato smlouva byla schválena Radou obce Vikýřovice č. 6 dne 15. 3. 2021. 

 

Příloha: č. 1 – Technická specifikace  

č. 2 – Produktový list zboží   

 

Ve Vikýřovicích     V Prostějově  

 

 

 

 

 

______________________________         _______________________________ 

za kupujícího:                  za prodávajícího: 

Václav Mazánek, starosta    Pavel Šálek, jednatel  


		2021-03-17T09:39:12+0100
	Václav Mazánek


		2021-03-17T10:19:43+0100
	Pavel Šálek




