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KUPNÍ SMLOUVA code č. KS- PSL/165/2017 
uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.

Smluvní strany:

Bobcat CZ, a .s ., se sídlem Cukrovarská 883, 196 00 Praha 9
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B . vložka 6855 
zastoupená ing. Petrem Hejdukem předsedou představenstva 
IČ: 26212340, DIČ: CZ26212340
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ů. 260120068/0300
tel: 283 933 951 , fax: 283 932 903 . e-mail: prodei@bobcat.cz
na straně jedně (dále jen „prodávající")

a

TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL,příspěvková organizace, se sídlem Cholinská 1008, 784 01 Litovel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr. vložka 984
zastoupená ing.Karlem Zmundem, ředitelem organizace
IČ: 71240233. DIČ: CZ 71240233
bankovní spojení: č e s k á  spořitelno a.s., č.ú. 1813968339/0800

tel: +420 585 342 134. mobil: 602 795 038. e-mail: zmund@ts-litovel.cz
na straně druhě (dále jen „kupující")

I. Předmět smlouvy a kupní cena

Smluvní strany uzavřely tuto kupní smlouvu, kterou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu předmět této 
smlouvy za uvedenou kupní cenu a kupující se zavazuje předmět těto smlouvy převzít a uvedenou kupní cenu 
zaplatit.

Smykem řízený nakladač Bobcat S570SJC -  s vodou chlazeným motorem Bobcat v následujícím 
vybavení: sada 4ks vzduchových pneu s disky 10x16,5 s 10 vrstvami nylonu, nastavitelné sedadlo řidiče, 
bezpečnostní pás a bezpečnostní rám. prosklená kabina podle normy ROPS a FOPS . čelní přídavná 
hydraulika, parkovací brzda, rychloupínací spojka Bob-Tach (dále též jako „Stroj“ ) výbava pro provoz na 
pozemních komunikacích, 1x Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášeni o shodě.

Specifikace Stroje:
ks kat, č.________
1 M0666#100
í  S4
1 M0666-R01-C04#100
1 M0666-R04-C02#100
1 M0666-R25-C03#100
1 6731406
1 6712927
1 6540184

název
stroj Bobcat S570SJC ve výše uvedené výbavě
silniční výbava
ovládání joysticky
druhá pojezdová rychlost
uzavřená kabina s topením a větráním
základní lopata bez zubů šíře 173 cm
ochranný rám paletizačních vidlí
pár paletizačních vidlí délka 91 cm

cena v Kč

Kupní cena sestavy bez DPH
21 % DPH

934.500,-
196.245.-

Kupni cena sestavy Stroje celkem včetně DPH: 1.130.745,-

Kupní cena sestavy Stroje celkem se rozumí včetně nákladů na clo. dopravu a pojištění během dopravy na Místo 
plnění. Náklady spojené s převzetím Stroje nese kupující v souladu s ustanovením § 2081 občanského zákoníku. 
Ceny byly stanoveny dohodou dle zákona č.526/90 Sb. Prodávající je plátcem DPH ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb

KSPPBS V 0 1/2014 final Strana 1 (celkem 6)



K S-PSL/165/2017

II. Dodací a platební podmínky

Kupující zaplatí kupní cenu ve výši 1 130 745.-KČ nejpozdéji do 5 kalendářních dnů ode dne převzetí Stroje, a to 
na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím.

Kupní cena bez DPH 
DPH 21%
Kupní cena vč. DPH

934 500,- Kč 
196 245.- Kč

1 130 745.- Kč

Místo plnénl: Cholmská 1008, 784 01 Litovel

Doručeni technického průkazu: Technický průkaz bude zaslán do 10-ti pracovních dnů od splnění dodávky 
dopručeným dopisem na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Termín dodáni: do 20 pracovních dnů od podpisu této kupní smlouvy.

Okamžikem splnění dodávky je předání Stroje v Misté plnění. Kupující se zavazuje v dohodnutý den - v Termínu 
dodání - Stroj převzít pověřeným zástupcem kupujícího v Místě plnění. Kupující je povinen Stroj řádné 
prohlednout a převzetí Stroje potvrdit podpisem na předávacím protokolu. Současně s předáním Stroje přechází 
z prodávajícího na kupujícího nebezpečí náhrady škody. Nepřevezme-li kupující Stroj v Místě plnění a v Termínu 
dodání, přechází nebezpečí škody na Stroji okamžikem, kdy mu prodávající umožnil nakládat se Strojem.

Stroj přejde do vlastnictví kupujíciho až po úplném zaplacení kupní ceny sestavy Stroje celkem včetné 
DPH dle ustanoveni § 2132 občanského zákoníku.

V případě, že se kupující zpozdi se zaplacením kupní ceny sestavy celkem o více jak -7 kalendářních dnů má 
prodávající právo od této kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné doručením odstoupení kupujícímu na 
adresu uvedenou v záhlaví. Kupující je povinen bezodkladné, nejpozději ve Ihútě 3 pracovních dnů ode dne 
odstoupení, Stroj předat -  vrátit do sídla prodávajícího, a to ve stavu v jakém jej převzal od prodávajícího.
V případě, že kupující nesplní svou povinnost předat - vrátit Stroj do sídla prodávajícího, má prodávájicí právo 
kupujícímu Stroj, sám odebrat.. V takovém případě je kupující povinen poskytnout prodávajícímu účinnou pomoc, 
součinnost . zejména umožnit a zajistit vstup na pozemky a do budov, kde je Stroj umístěn. Prodávající má 
v takovém případě právo překonat i případné překážky, k čemuž kupující dává podpisem na této kupní smlouvě 
výslovný souhlas. Prodávající je v tomto případě oprávněn si účtovat za úžívání Stroje (nájemné) částku ve výši 
4.500,-Kč ♦ DPH za každý kalendářní den od data předání Stroje kupujícímu do užívání do doby, kdy byl Stroj 
předán zpět -  vrácen prodávajícímu, popřípadě do doby. kdy prodávající Stroj od kupujícího sám odebral. 
Prodávající není povinen v tomto případě hradit kupujícímu jakoukoliv škodu, která by mu v souvisloti 
s odebráním Stroje mohla vzniknout.. Zaplacením nájemněho nezaniká prodávajícímu nárok na náhradu 
případné škody.
Počínaje dnem předáni Stroje kupujícímu do užívání až do okamžiku přechodu vlastnického práva ke Stroji na 
kupujícího, je kupující povinen na své náklady neprodlené Stro, pojistit proti jeho poškození, ztrátě, odcizení, 
nebo zničení ve všech možných případech Příslušné pojistné smlouvy, resp. potvrzení o uzavřeném pojištěni, je 
povinen předložit kupující prodávajícímu ke kontrole na vyzvání a to do pěti dnů od obdržení písemné výzvy

KSPPBS V 0 1/2014 final Strana 2 (celkem 6)



KS-PSL/165/2017

prodávajího. V případě pojistné události se kupující zavazuje pojistné plnění pojišťovny použít výhradně k úhradě 
opravy Stroje nebo na úhradu kupní ceny při ztrátě, zničení nebo odcizení Stroje, prodávajícímu. Jakékoliv škody 
vzniklé na Stroji do okamžiku přechodu vlastnictví na kupujícího je povinen kupující neprodleně písemně oznámit 
prodávajícímu a tyto škody prodávajícímu v plné výši neprodleně uhradit. Nesplnění závazku Stroj pojistit proti 
poškozeni, ztrátě, odcizení nebo zničení ze strany kupjíciho je považováno za podstatné porušení této smlouvy, 
přičemž prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Okamžikem úhrady peněžitého plnění je okamžik připsání peněžitého plnění na bankovní účet prodávajícího 
uvedený v záhlaví této smlouvy, pokud není v daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet prodávajícího.

III. Odstoupení od smlouvy

Prodávající je také oprávněn od smlouvy odstoupit pro případ, že:
vyjde najevo, že kupující byl. případně je. ve stádiu faktického úpadku nebo vůči němu bylo či bude 
zahájeno insolvenční řízení.
vyjde najevo, že tuto kupní smlouvu za kupujícího uzavřela neoprávněná osoba, případné osoba jednající 
ve střetu zájmů.
popřípadě že vyjdou najevo další závažné skutečnosti, které zásadním způsobem ohrozí řádné a včasné 
splnění předmětu této kupní smlouvy a/nebo uhrazení celé kupní ceny kupujícím.

IV. Odpovědnost za vady, záruční podmínky

Odpovědnost prodávajícího za vadné plnění se řídí § 2099 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb., pokud 
v této smlouvě není výslovně upraveno jinak.

Kupující prohlašuje, že Stroj splňuje požadavky a odpovídá účelu, ke kterému Stroj kupuje.

Pro případ odstoupení od této smlouvy v návaznosti na ustanovení § 2110 pism.b) občanského zákoníku je 
kupující povinnen uhradit prodávajícímu za dobu po kterou Stroj kupující užíval (nájemné) částku ve výši 0,2% 
z Kupní ceny sestavy bez DPH za každý kalendářní den užívání Stroje, tj. ode dne předání Stroje prodávajícím 
kupujícímu do dne řádného předání Stroje zpět prodávajícímu (za podmínky řádného odstoupení od této smlouvy 
ze zákonných důvodů).

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku dle záručních podmínek, které jsou nedílnou součástí této kupní 
smlouvy.

V. Zláštní ujednáni

V ceně je zahrnut pravidelný servis ( práce, materiál, vyjma dojezdu) po dobu 1 roku nebo 500Mth dle toho co 
nastane dříve.
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VI. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku 
o smlouvě kupní.

Tato smlouva může být měněna pouze písemnou formou označenou jako číslovaný dodatek podepsaný oběma 
smluvními stranami.

Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány 
Obvodním soudem pro Prahu 9. Smluvní strany se dále dohodly, že závazek kupujícího na zaplacení kupní ceny 
dle této kupní smlouvy nesmí kupující bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího převést na třetí 
osobu.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom exempláři.

Tato smlouva ruší všechna předchozí ujednání a dohody mezi smluvními stranami ve věci koupě předmětu této 
smlouvy.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Zároveň prohlašují, že si tuto smlouvu 
přečetly a že tato nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranné nevýhodných podmínek a že s jejím obsahem 
souhlasí v plném znění bez výhrad. Na důkaz toho ji podepisují jejich zástupci oprávněni za né jednat 
a podepisovat.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V ..... dne a r . Ž o /^ Z ?£&&.... One

za Technické služby Litovel, příspěvkovou organizaci- kupující 
Ing.Karel Zmund

ředitel organizace

•vr-
za Bobcat CZ. a.s. - prodávající 

lna-Petr Hejduk
představenstva

Patrik Slouka... 
podpis ověřovatele

totožnost kupujícíhb ověřil 
(hůlkovým písmem)
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

pro teleskopické manipulátory, kompaktní nakladače a minibagry Bobcat 

jako nedílná součást -  kupní smlouvy PSL/165/2017

I. Doba platnosti záruky
a) Na Stroj a jeho části vyjma bodu l.b). těchto záručních podmínek 24 měsíců nebo 3 000 motohodin (jestliže 

bylo dosaženo dříve) ode dne podpisu protokolu o přejímce Stroje.

b) 12 měsíců na baterie, řemeny žárovky a na hydraulické rychlospojky 12 měsíců nebo 350 motohodin (jestliže 
bylo dosaženo dříve) ode dne podpisu protokolu o přejímce sStroje.

c) Záruka na opravy v pozáruční době se poskytuje na provedenou práci i na vyměněné díly, a to 180 dnů ode 
dne provedení opravy prodávajícím.

II. Záruční povinné prohlídky

a) Záruční povinné prohlídky vyplývají z předpisu výrobce.Tyto prohlídky je povinen kupující - uživatel objednat 
u autorizované servisní společnosti Bobcat CZ. a.s.. Uživatel informuje min. 5 dní před plánovanými 
prohlídkami společnost Bobcat CZ,a.s. o připravenosti k prohlídce včetně přesného místa, kde se Stroj 
nachází, jména odpovědné osoby a telefonického popř. faxového nebo e-mailového spojení.

K S -P S U 165/2017

III. Podmínky záruky

a) Předmětem záruky jsou pouze vady z viny výroby nebo materiálu. Prodávající se zavazuje je odstranit 
bezplatně v autorizovaných servisních střediscích prodávajícího na území ČR.

b) Záruka se nevztahuje na havárie a závady způsobené zásahem vyšší moci, na opotřebení dílů vzniklé 
běžným provozem, dále na běžné provozní seřizování, na údržbu dle předpisu výrobce, na závady vzniklé 
nedodržováním návodu k obsluze a údržbě Stroje nebo jako důsledek nedodržování těchto záručních 
podmínek ze strany kupujícího - uživatele, ani na výměnu olejů a filtrů včetně materiálu. Dále se nevztahuje 
na vady vzniklé nesprávným užíváním, přetěžováním Stroje čí neodbornou manipulací. Ze záruky je rovněž 
vyloučeno poškození přírodní pohromou, vandalismem, nevhodným skladováním, nebo používáním 
přídavných zařízení či doplňků neschválených výrobcem nebo autorizovaným dovozcem tj. společností 
Bobcat CZ.a.s..

c) Po dobu záruky je kupující - uživatel povinen při údržbě a opravách používat pouze originální nebo 
autorizovanou servisní společností Bobcat CZ.a.s. doporučený spotřební materiál a náhradní díly. Veškeré 
opravy v záruční době může provádět pouze autorizovaný servis.

d) V případě, že se prodávající dohodne s kupujícím na opravě Stroje na jiném místě než ve středisku 
prodávajícího, je kupující - uživatel povinen zajistit na vlastní náklady pracovníkovi autorizovaného servisu 
pracovní prostor, je-li tento nutný k provedení práce. Pracovním prostorem se rozumí místo s tvrdým rovným 
podkladem chráněné před deštěm, mimo pracovní dosah jiných mechanismů a mimo veřejné komunikace, 
dostatečné osvětlené, v případě potřeby i s přívodem elektrického proudu o napětí 230V.

e) Prodávající bude provádět údržbu a opravy v souladu s podmínkami pro provoz a údržbu Stroje stanovenými 
výrobcem. Bude-li dle uvedených podmínek nutno provést opravu v dílenských střediscích prodávajícího, je 
kupující - uživatel povinen po tuto dobu dát prodávajícímu Stroj k dispozici a zajistit na vlastni náklady 
dopravu Stroje do dílenského střediska prodávajícího. Po dobu opravy Stroje u kupujícího - uživatele nebo 
u autorizovaného servisního střediska nevzniká kupujícímu - uživateli nárok na úhradu ušlého zisku či 
nákladů způsobených odstavením Stroje.
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f) Tyto záruční podmínky se nevztahují na přídavná zařízení značky Bobcat ani jiného výrobce, které uživatel se 
Strojem používá. Pro tato zařízení platí záruční podmínky pro příslušenství Bobcat a záruční podmínky 
daného výrobce.

g) Kupující - uživatel je povinen vést o provedených servisních prohlídkách a opravách příslušnou evidenci a 
dokumentaci, kterými jsou např. kopie zakázkových listů, montážních výkazů, potvrzení o provedené opravě 
v servisní knížce stroje, atp. Kupující -  uživatel předloží tuto dokumentaci na vyžádání servisního technika 
prodávajícího v případě, že uplatňuje provedení opravy v záruční době.

h) V případech, že je kupující -  uživatel v prodlení s platbou kupní ceny včetně jejího příslušenství nebo nákladů 
za provedené servisní práce či dodané náhradní díly nebo nájemného za stroj či příslušenství, může 
prodávající odmítnout provedení servisního zásahu, nebo si vyžádat zaplacení přiměřené zálohy na jeho 
provedení. Provedení servisního zásahu neautorizovanou osobou dle těchto záručních podmínek či 
neprovedení záruční povinné provozní údržby v důsledku prodlení kupujícího s plněním svých závazků vůči 
prodávajícímu má za následek ztrátu nároku na záruku.

i) V případě vzniku garanční závady v záruční době se po vzájemné dohodě dostaví servisní mechanik 
prodávajícího do 24 hodin od písemného -  e-mailového nebo faxového ohlášení závady. V případě, že se 
nepodaří odstranit tuto závadu nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího určení, zapůjčí prodávající 
kupujícímu za zvýhodněné nájemné, které je o 15% nižší než vdané době platný ceník nájemného 
společnosti Bobcat CZ.a.s. a po vzájemné dohodě, náhradní stroj obdobných parametrů. Náklady na dopravu 
stroje hradí kupující.

Autorizovaná servisní střediska prodávajícího :
BobcatCZ.a.s. Radek Liška, vedoucí servisu 602 180 124
Cukrovarská 883 telefon: 283 933 950
196 00 Praha 9 telefax: 283 932 903

E-mail: servis@bobcat.cz
Provozovna: Bobcat CZ, a.s., Masná 106, 602 00 Brno
David Zem - vedoucí servisu: GSM: 606 756 506, tel.: 548 138 607, fax: 548 211 0956 

E-mail: zem,davld@bQbcatcz

Provozovna: BobcatCZ.a.s., Těšínská 1637, 739 34 Šenov
Lech Kowalowski - vedoucí střediska: GSM: 724 211 081 , tel./fax: 596 425 264,

E-mail: kowalowski.lech@bobcat.cz

Provozovna: Bobcat CZ, a.s., Pod Čilinou 32, 337 01 Ejpovice
Zdeněk Krauz- servisní technik: GSM: 606 652 228

Provozovna: Bobcat CZ, a.s., Jarošovská 1126/11, 370 01 Jindřichův Hradec
Zdeněk Kalvas - servisní technik GSM: 724 513 805, tel./fax: 384 388 039

Provozovna: Bobcat CZ, a.s. Cholinská 1005/17, 784 01 Litovel
Ladislav Bačík - vedoucí servisu: GSM: 602 793 981, tel./fax: 585 154 736

E-mail bacik.ladislav@bobcat.cz

Provozovna: Bobcat CZ, a.s., Zerzavice 1706, 686 02 Staré Město
Čeněk Grebeň -  servisní technik GSM: 727 828 21

E-mail: qreben.cenek@bobcat.cz

Provozovna: Bobcat CZ, a.s.. Pražská třída 800 ( areál ZVU), 500 04 Hradec Králové
Jiří Šotola -  servisní technik GSM: 724 395 731

E-mail: sotola.iiri@bobcat.cz
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