
Pořadové číslo:  3/8 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 20.02.2023 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 2. 2023 

Zpravodaj:  Ing. Petr Vrána , primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Mgr. Omar Teriaki, ředitel MP 

Název návrhu: 

Prominutí pohledávky týkající se smluvní pokuty za firmou Auto Vinkler, s. r. o. , se 

sídlem Hradišťská 2454, 397 01 Písek, IČ: 28083831, DIČ: CZ28083831 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 

schvaluje částečné prominutí pohledávky ve výši 47 000,-- Kč a příslušenství ve výši 521,51 Kč 

(odpovídající zákonným úrokům z prodlení ke dni 27.02.2023) z celkové výše smluvní pokuty          

97 000,-- Kč za nedodržení termínu plnění předmětu Kupní smlouvy č. SML/1670/2021 za firmou 

Auto Vinkler, s. r. o. se sídlem Hradišťská 2454, 397 01 Písek, IČ: 28083831, DIČ: CZ28083831. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Kancelář tajemníka: 

Kancelář tajemníka uvádí, že v obdobném případě Zastupitelstvo města Přerova rozhodlo prominout 

smluvní pokutu v celé výši – viz usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova č. 

2535/25/9/2022 ze dne 13. 6. 2022. 

 

Odbor ekonomiky:  

Odbor ekonomiky konstatuje, že ohledně prodlení prodávajícího, firmy AUTO Vinkler, s.r.o., 

Hradišťská 2454, 397 01 Písek, IČ: 28083831, DIČ: CZ28083831, s dodávkou požadovaného vozidla 

dle uzavřené Kupní smlouvy č. SML/1670/2021 a prominutí smluvní pokuty je nutno přihlédnout ke 

stanovisku Městské policie Přerov, která jakožto komunikující s prodávajícím po dobu dodání vozidla 

je kompetentní k objektivnímu vyjádření a závažnosti porušení smluvní povinnosti.   

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova projednala tento materiál na své 9. schůzi dne 13.02.2023 pod č.j. 320/9/11/2023  

a podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit částečné prominutí pohledávky, jak je uvedeno v 

předloženém návrhu usnesení. 



Důvodová zpráva: 

Ve 3.čtvrtletí roku 2021 Městská policie Přerov společně s Odborem řízení projektů a investic 

realizovala veřejnou zakázku s názvem „Devítimístné vozidlo MP“. Na základě výběrového řízení 

vyhlášeného dne 19. 11. 2021 byl vybrán jeden ze dvou přihlášených účastníků – Auto Vinkler, s.r.o., 

Hradišťská 2454, 397 01 Písek, IČ: 28083831 (dále jen „Dlužník“), který splnil veškeré zadávací 

podmínky a nabídl ekonomicky nejvýhodnější cenu.  

  

Dne 15. 12. 2021 byla uzavřena s vybraným uchazečem – Dlužníkem Kupní smlouva č. 

SML/1670/2021 na dodání vozidla, kdy v čl. 4.1. byl stanoven mj. termín plnění („Úplný a bezvadný 

předmět koupě bude prodávajícím předán nejpozději do 9 měsíců od uzavření smlouvy“).   

Vzhledem k dodání předmětu smlouvy až dne 22. 12. 2022 došlo k porušení podmínek Kupní smlouvy 

dle čl.4.1. – prodlení s předáním předmětu koupě, a to od 17. 9. 2022 do 22. 12. 2022, tj. 97 dnů 

prodlení.  

  

Podle čl. 8.1 Kupní smlouvy („Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za 

nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy, který je stanoven v čl. 4.1 této smlouvy, a to ve výši 1 

000 Kč za každý i započatý den prodlení“.) Dne 2. 1. 2023 Dlužníkovi zaslána Výzva k úhradě 

smluvní pokuty ve výši 97 000,-- Kč se lhůtou splatnosti do 30 dnů od doručení výzvy dle čl. 8.4 výše 

uvedené smlouvy.  

  

Právní zástupce Dlužníka zaslal dne 24. 1. 2023 „Žádost o upuštění od smluvní pokuty“, ve které 

uvádí několik mylných, zavádějících až účelových tvrzení. 

  

Ad1) Porušení smlouvy nedodržením termínu plnění zdůvodňuje neočekávanou situací na 

automobilovém trhu. ("...nastaly dopředu zcela nepředvídatelné okolnosti, které Klientovi zabránily 

závazek v uvedeném termínu splnit. Po uzavření kupní smlouvy totiž došlo k celosvětovému 

bezprecedentnímu nedostatku polovodičových čipů.") 

  

K tomuto uvádíme, že dle dostupných informací vznikl nedostatek těchto komponentů již v době 

pandemie Covid-19 v průběhu roku 2020. Vzhledem k plánovanému nákupu vozidla jsme ve 2 čtvrt. 

roku 2021 prováděli průzkum trhu se zaměřením na možnosti a vybavení vozidel, jejich ceny a 

dostupnost. Již tehdy jsme byli upozorňováni na zmíněnou krizi na trhu, dlouhé dodací lhůty a z toho 

plynoucí nutnost zohlednit toto riziko dodavatelů zvýšením nabídkové ceny. 

  

Dlužník svou nabídku do veřejné zakázky zaslal dne 3. 12. 2021, a podepsal smlouvu dne 15. 12. 

2021, tzn. v době kdy byl nedostatek čipů všeobecně znám. 

  

Ad2) Jak dále právní zástupce uvádí, Dlužník měl vyvíjet značné úsilí ke splnění závazku a dodání 

vozidla u výrobce urgovat.  

Ovšem při našem dotazu v srpnu 2021 (měsíc před termínem plnění) na průběh plnění smlouvy bylo 

oznámeno, že vozidlo není vyrobeno a pravděpodobně se ani nestihne vyrobit. Na upozornění závazku 

ve smlouvě nám jednatelka Dlužníka pouze arogantně oznámila, že když tak od smlouvy odstoupí. Do 

termínu plnění (16.9.2022) nás již Dlužník nekontaktoval, deset dnů po termínu jsme museli opět 

aktivně zjišťovat informace sami. 

  

O průběhu plnění nás Dlužník neinformoval, až na výjimky reagoval pouze na naše dotazy, se 

značným zpožděním a velice obecně. Vzhledem k velmi špatné komunikaci s Dlužníkem jsme se 

obrátili na zákaznické centrum Ford Motor Company, kde nám podali v rámci možností plnohodnotné 

informace. Kromě mailu jsme byli v pravidelném telefonním kontaktu a dosáhli jsme přednostního 

zařazení vozidla do přepravy ze zahraničního výrobního závodu do ČR. Po naší stížnosti na jednání 

Dlužníka se nakonec zlepšil i jeho přístup.  

  

Ad3) K dalšímu uváděnému důvodu k upuštění od smluvní pokuty, že Dlužníkovi výše popsaný 

nedostatek komponentů způsobil řadu potíží při provozování jeho činnosti musíme uvést, že vzhledem 



k nedodržení termínu dodání vozidla bylo nutné z naší strany rušit dodatečné montáže policejní 

výbavy (majáky a radiostanice). Následné objednávky po zvyšování cen v roce 2023 a pozdější 

montáže přinesou navýšení našich nákladů na vybavení služebního vozidla.  

  

Na závěr, při objektivním posouzení situace, je nutné zmínit, že Dlužník neměl zásadní možnost 

uspíšit výrobu vozidla. Nicméně mohl a měl ovlivňovat přepravu do ČR, aktivně řešit porušení svých 

závazků komunikací s klientem a v první řadě měl situaci na automobilovém trhu zohlednit již při 

stanovení nabídkové ceny a posouzení rizik, které vyplývají z jeho podnikatelské činnosti.  

  

S přihlédnutím k výše uvedenému navrhujeme přijmout návrh na usnesení a částečně prominout 

smluvní pokutu ve výši 47 000,-- Kč a příslušenství ve výši 521,51 Kč odpovídající zákonným 

úrokům z prodlení ke dni 27.02.2023, tj. konání zasedání Zastupitelstva města Přerova (pokud dlužník 

nezaplatí smluvní pokutu do splatnosti, vznikají úroky z prodlení), z celkové výše smluvní pokuty 97 

000,-- Kč za nedodržení termínu plnění předmětu Kupní smlouvy č. SML/1670/2021.  

  

  

Přílohy: 

  

• Žádost o upuštění od smluvní pokuty ze dne 24. 1. 2023 zaslaná Advokátní kanceláří ROHLICH, 

Tylova 38/2, 397 01 Písek 

  

• Kupní smlouva – číslo smlouvy: SML/1670/2021 uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

  

• Výzva k úhradě smluvní pokuty č.j. MMPr/00034/2023  

 

 


