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Kupní smlouva 

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

I. Účastníci smlouvy 

Kupující:   

Město Velešín 
zastoupené starostou města, panem Ing. Petrem Vágnerem  
náměstí J. V. Kamarýta 76, 382 32 Velešín  
IČ: 00246174 
DIČ: CZ00246174 
datová schránka ID: 8r8bwj8 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 582481309/0800 

mobil: 603 508 786 

telefon: 380 331 233 

e-mail: vagner@velesin.cz 

(dále jen kupující) 

a 

Prodávající: 

WISS CZECH, s.r.o. 
zastoupená jednatelem společnosti, panem Luďkem Štěpáníkem 
se sídlem: Prakšická 2784, 688 01 Uherský Brod 
spisová značka: C 72902 vedená u Krajského soudu v Brně 
IČ: 29305934 
DIČ: CZ29305934 
datová schránka ID: f2989i9 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu: 5200015568/5500 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu: 117912863/0300 
telefon: 608 180 668 
e-mail: l.stepanik@wiss.cz 

(dále jen prodávající) 

II. Předmět koupě 

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího provést dodávku nové a nepoužité 
cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Velešín včetně příslušenství dle 
této smlouvy (dále také „Zboží“) včetně dodání do sídla hasičské zbrojnice SDH Velešín, 
zajištění zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu, dodání českého manuálu, 
technického průkazu vozidla včetně osvědčení o homologaci vozidla (dokument 
osvědčující shodu vlastností typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla nebo 
typu samostatného technického celku vozidla s technickými požadavky stanovenými 
předpisy vydanými na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána 
vydaný dle vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o 
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích), zajištění 
případného schvalovací řízení, zabezpečení prohlášení o shodě a dále závazek převést 
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na kupujícího vlastnické právo ke Zboží. Závazkem kupujícího Zboží je převzít a zaplatit 
za něj Prodávajícímu ujednanou cenu. Kupující nabývá vlastnického práva ke Zboží  
zaplacením kupní ceny.  

2. Dodávkou Zboží pro účely této smlouvy se rozumí: 

a) Dodávka nové a nepoužité cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH 
Velešín včetně příslušenství dle technických podmínek a v rozsahu podle Zadávací 
dokumentace zakázky, kterou tvoří:  

- Zadávací podmínky veřejné zakázky zpracované STAVEBNÍ PORADNOU, spol. 
s r.o., Průběžná 48, České Budějovice, IČ: 62508822  

- Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku včetně příslušenství 
zpracované Městem Velešín, náměstí J. V. Kamarýta 76, 382 32 Velešín, IČ: 
00246174, které jsou schválené Ministerstvem vnitra, generálním ředitelstvím 
Hasičského záchranného sboru České republiky 

a nabídka prodávajícího. 

b) doprava Zboží dodaného dle bodu a) v rozsahu a kvalitě dle Zadávací dokumentace 
zakázky do místa plnění, zajištění záručního servisu, dodání českého manuálu, 
technického průkazu vozidla včetně osvědčení o homologaci vozidla (dokument 
osvědčující shodu vlastností typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla 
nebo typu samostatného technického celku vozidla s technickými požadavky 
stanovenými předpisy vydanými na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká 
republika vázána vydaný dle vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické 
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích), zajištění případného schvalovací řízení, zabezpečení prohlášení o 
shodě. 

3. Prodávající se zavazuje provést dodávku Zboží vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. 

4. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem převzetí kompletní dodávky od 
prodávajícího.  

III. Kupní cena 

1. Cena za provedení dodávky Zboží specifikované v této smlouvě je sjednána jako 
nejvýše přípustná a činí:  

Cena celkem bez DPH  6 083 800,-- Kč 

DPH 21%  1 277 598,-- Kč 

Cena celkem včetně DPH  7 361 398,-- Kč 

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.  

2. Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo 
zdanitelné plnění uskutečněno.  

3. Cena za provedení dodávky Zboží specifikované v této smlouvě obsahuje veškeré práce 
a dodávky nezbytné pro kvalitní splnění předmětu plnění, veškeré náklady spojené 
s úplným dodáním, uvedením předmětu plnění do provozu včetně všech souvisejících 
nákladů. Cena zahrnuje veškeré náklady na výrobu zařízení, přepravu, obstarávání 
materiálů a dodávek pro kompletaci zařízení, případné náklady na schvalovací řízení, 
převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, 
zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, zaškolení 
obsluhy, zajištění záručního servisu, zabezpečení českého manuálu, zabezpečení 
technického průkazu vozidla včetně osvědčení o homologaci vozidla, případné náklady 
na schvalovací řízení a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu této smlouvy. 
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4. Kupující nebude poskytovat zálohy. Cena dodávky Zboží bude splatná po provedení 
dodávky Zboží (včetně seřízení, případného zaškolení obsluhy a po úplném odstranění 
všech případných vad). O předání a převzetí provedené dodávky Zboží sepíší strany 
předávací protokol. 

5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 kalendářních dnů od prokazatelného 
doručení kupujícímu. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání 
fakturované částky z účtu kupujícího. Faktura prodávajícího musí formou a obsahem 
odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. 

6. Bude-li daňový doklad vykazovat nesrovnalosti, má kupující právo vrátit ji do data 
splatnosti zpět se žádostí o jejich odstranění. V takovém případě prodávající vystaví 
novou fakturu s novým datem splatnosti a do uplynutí nového data splatnosti není 
kupující v prodlení s placením faktury. 

IV. Doba plnění 

1. Prodávající dodá veškeré Zboží – předmět koupě specifikovaný v zadávací dokumentaci 
kupujícímu: do 14 měsíců od podpisu této kupní smlouvy.  

V. Dodání předmětu smlouvy 

1. Předmět smlouvy je dodán převzetím kupujícím, to je potvrzením předávacího protokolu. 
Zboží bude dodáno do hasičské zbrojnice SDH Velešín, případně dle vzájemné písemné 
dohody. Převzetí dodávky potvrdí obě smluvní strany na předávacím protokolu, kde jsou 
povinni uvést: 

- čitelně jméno předávajícího a přebírajícího, 

- podpisy předávajícího a přebírajícího. 

2. Dopravu předmětu koupě do místa určení zabezpečuje prodávající. Cena dopravy je 
zahrnuta v ceně dodávky Zboží. 

3. Prodávající kupujícímu odevzdá Zboží, jakož i doklady potřebné k převzetí a užívání 
Zboží jako jsou uživatelské manuály a kompletní technická dokumentace zařízení, tzn. 
zejména, technické průkazy všech vozidel, osvědčení o homologaci všech vozidel 
(dokument osvědčující shodu vlastností typu systému vozidla, typu konstrukční části 
vozidla nebo typu samostatného technického celku vozidla s technickými požadavky 
stanovenými předpisy vydanými na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká 
republika vázána vydaný dle vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické 
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích), 
návody pro provoz, užívání, obsluhu a údržbu a dále potřebné certifikáty (prohlášení o 
shodě), předávací protokol a dodací list. Veškerá dokumentace bude předána v českém 
jazyce. 

4. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu podle článku III. této smlouvy a převzít dodávku 
Zboží podle této kupní smlouvy. 

5. Kupující není povinen převzít dodávku Zboží, pokud prodávající neprokáže, že její 
technické parametry odpovídají hodnotám požadovaným v technické specifikaci. 

6. Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, 
z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 

7. Vyšší moc: 

Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v čl. V.7. této 
smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti stanovená 
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v čl. IV.1. této smlouvy o dobu trvání překážky Vyšší moci a o dobu přiměřeně potřebnou 
k jejímu splnění. 

Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, 
ani do 60 dní od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty 
dle čl. V.7. této smlouvy, má kupující právo od smlouvy odstoupit. 

Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně 
následující znaky: 

 objektivně znemožňuje některé ze Smluvních stran plnění některé z jejích povinností 
podle této Smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 

 tuto událost nemohla příslušná Smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 
předvídat před uzavřením Smlouvy; 

 tato událost je mimo vliv Smluvních stran a žádná ze Smluvních stran nemohla této 
události zamezit. 

Mezi případy Vyšší moci náleží zejména: 

 přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, 
epidemie); 

 válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského 
státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; 

 povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská 
válka; 

 nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu. 

V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku 
případu Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší 
moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co 
se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. 
V oznámení o případu Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, 
počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby 
odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila. 

Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, 
co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně 
z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit. 

VI. Záruční doba – odpovědnost za vady, servisní podmínky 

1. Záruční doba na Zboží činí 24 měsíců. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění 
záručního servisu po dobu záruky. Po tuto dobu prodávající odpovídá za vady, které 
kupující zjistil a včas reklamoval. 

2. Záruka za jakost na Zboží činí 24 měsíců a představuje závazek, že dodané Zboží bude 
po dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití k obvyklému účelu. Záruka za jakost 
se nevztahuje na vady způsobené kupujícím v důsledku porušení ustanovení této 
smlouvy, instrukcí obsažených v dokumentaci dodávané se Zbožím nebo jeho částí či 
jiných doporučení prodávajícího. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vad, které se vyskytnou v záruční době, má 
kupující právo požadovat a prodávající povinnost odstranit vady zdarma. Náklady na 
odstranění vad ve sporných případech nese prodávající až do pravomocného rozhodnutí 
soudu. 

4. Vadou se rozumí jakékoliv odchylky v kvalitě, množství a parametrech stanovených 
zadávacími podmínkami, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a 
předpisy. 
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5. Prodávající bude v případě požadavku kupujícího zajišťovat záruční servis Zboží dle 
samostatně uzavřené servisní smlouvy. Prodávající odpovídá za to, že záruční servis 
Zboží bude zajištěn v České republice. Zásah autorizovaného servisního technika musí 
být zajištěn do 24 hodin od nahlášení poruchy. V případě, že prodávající nemá 
poškozený náhradní díl skladem, tak po jeho obdržení je povinen provést opravu 
neprodleně po jejím obdržení, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. 

6. Veškeré náklady spojené s odstraněním záručních vad nese prodávající. 

7. Prodávající se zavazuje v případě požadavku kupujícího zajistit autorizovaný 
(certifikovaný) pozáruční servis a to formou řádné pozáruční servisní smlouvy. 
Prodávající odpovídá za to, že pozáruční servis zařízení bude zajištěn v České 
republice.  

Způsob zajištění pozáručního servisu: 

Na adrese provozovny - Uherský Brod, Prakšická 2784, 688 01 Uherský Brod, 
servis@wiss.cz, přijímací technik: Radomír Melichárek, tel. 608 510 773. 

VII. Odstoupení od smlouvy 

1. Kupující má  vedle důvodů stanovených občanským zákoníkem právo odstoupit od 
smlouvy rovněž v případě, že prodávající je v prodlení s plněním závazku provést 
dodávku Zboží v termínu ujednaném v čl. IV, odst. 1 o více jak 30 dnů. 

2. Prodávající má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že kupující překročí lhůtu 
splatnosti, tak jak je uvedeno v čl. III, odst. 4 a 5 této smlouvy o více než dva měsíce. 
Odstoupit může teprve poté, co na prodlení kupujícího předem písemně upozornil a 
poskytl mu lhůtu k nápravě, která nesmí být kratší než 7 pracovních dní. 

3. Projev vůle odstoupit od smlouvy v případech uvedených v odstavci 1 a 2 čl. VII. této 
smlouvy musí být učiněn písemně. Účinek odstoupení nastává prokazatelným 
doručením tohoto projevu vůle druhé smluvní straně. 

4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z 
prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní 
povinnosti ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po 
odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, 
nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. 

VIII. Sankční ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude prodávající v prodlení s plněním závazku 
provést dodávku Zboží ve sjednaném termínu, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu výši 
0,1% z celkové ceny zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je 
povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši za každý 
den prodlení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude prodávající v prodlení s plněním závazku 
odstranit oznámené vady ve sjednaném termínu dle čl. VI, odst. 5 této smlouvy, zaplatí 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní 
pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu. 

4. Smluvní pokuty jsou splatné na výzvu kupujícího. 

5. Smluvní strany si ujednaly, že smluvní pokuty dle této smlouvy mohou být započteny a 
vypořádány formou odpočtu z kupní ceny. 
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6. Zaplacením kterékoliv ze smluvních pokut zůstává právo kupujícího na náhradu škody 
vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

IX. Ostatní ujednání 

1. Prodávající se zavazuje zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky:  

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména 
pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky 
podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů, 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na 
veřejnou zakázku,  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 

Kupující je oprávněn plnění povinností vyplývajících z výše uvedeného ustanovení 
kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení 
kontroly potřeba předložení dokumentů.  

Zjistí-li kupující porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z výše uvedeného ustanovení 
čl. IX.1, je oprávněn po prodávajícím požadovat a prodávající je povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každý zjištěný případ. 

2. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku.  

3. Ve vzájemných vztazích mezi kupujícím a prodávajícím, které nejsou upraveny touto 
smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (Občanský zákoník), s 
tím, že se strany ve smyslu § 558 odst. 2 Občanského zákoníku dohodly, že ustanovení 
Občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními 
zvyklostmi. 

4. Strany smlouvy se dohodly, že prodávající není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí 
osobě. 

5. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

7. Prodávající si je vědom, že je dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato 
povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude zhotovitel plnit 
určitou část zakázky, nebo který poskytne zhotoviteli k plnění zakázky určité věci či 
práva. 
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Ve Velešíně    V Uherském Brodě  

Za kupujícího:  Za prodávajícího: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Vágner 
starosta města 

 Luděk Štěpáník 
jednatel 
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