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KUPNÍ  SMLOUVA 
(dále jen smlouva) 

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

Smluvní strany 
 
KUPUJÍCÍ:         Obec Krompach 
se sídlem:          Krompach 49, 471 57 Krompach 

IČ:          00673421  

DIČ:          CZ00673421 

bankovní účet:        903996339/0800 

tel.:          488 572 213, 733 167 456 

 

Osoba oprávněná jednat za kupujícího ve věcech smlouvy:  František Chadima, starosta obce  

         tel.: 733 167 456  

 

Osoba oprávněná jednat za kupujícího ve věcech technických:  Pavel Soukup, místostarosta obce   

tel.: 725 785 436  

e-mail: oukrompachsoukp@seznam.cz 
  

 (dále jen „kupující“) 
 
a 

 
PRODÁVAJÍCÍ:       AUTO TRUTNOV S.R.O.  
se sídlem:          KRKONOŠSKÁ 566, TRUTNOV 

IČ:          25931270 

DIČ:          CZ25931270    

bankovní účet:       5605607/5500 

tel.:          774 345 355 

  

Osoby oprávněné jednat za prodávajícího ve věcech smlouvy: JAN BŘÍZA  

         tel.: 774 345 355 

         e-mail: JAN.BRIZA@AUTOTRUTNOV.CZ 

Osoby oprávněné jednat za prodávajícího ve věcech technických: JAN BŘÍZA 

tel.: 774 345 355 

         e-mail: JAN.BRIZA@AUTOTRUTNOV.CZ 

 

(dále jen „prodávající“) 
(společně také jako „smluvní strany“) 

 

Uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky s názvem „Krompach – Dopravní 

automobil“ smlouvu následujícího znění. 
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu níže uvedené zboží a převést na něj vlastnické právo k 

tomuto zboží. Dodávka zboží bude provedena za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci a v 

této smlouvě v souladu s nabídkou prodávajícího ze dne 23.6.2022, předloženou v rámci veřejné 

zakázky nazvané „Krompach – Dopravní automobil“. 
1.2 Kupující se zavazuje způsobem sjednaným dále v této smlouvě zaplatit prodávajícímu za dodávku 

zboží kupní cenu touto smlouvou sjednanou. 

1.3 Specifikace předmětu prodeje / koupě:  

a) Dopravní automobil  DAL1Z dle technické specifikace. 

b) tovární značka: FORD 

c) typ/model: TRANSIT KOMBI L2H2 4X4 

d) rok výroby: 2022 

1.4 Přesná specifikace předmětu koupě je plně v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 zadávací 

dokumentace a je přílohou č. 1 - Technické podmínky pro dopravní automobil, této kupní smlouvy. 

1.5 Součástí závazku prodávajícího je rovněž doprava předmětu koupě (dopravního automobilu, dále jen 

DA) na místo plnění dle článku 3 této smlouvy (včetně případného transportního pojištění zboží). 

Součástí závazku prodávajícího je rovněž zaškolení kupujícího k užívání DA. 

1.6 Prodávající předloží při předání vozidla plnohodnotnou certifikaci TÚPO pro nabízený typ automobilu. 

1.7 Podpisem kupní smlouvy, prodávající potvrzuje, že má potřebné oprávnění k podnikání a disponuje 

dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu plnění ve smyslu 

znění kupní smlouvy. 

2. DOBA PLNĚNÍ 

2.1 Prodávající dodá předmět smlouvy na své náklady do místa sídla kupujícího, které je uvedeno níže, a 

to včetně předvedení dodávaného automobilu a zaškolení obsluhy. 

2.2 Prodávající dodá předmět smlouvy nejpozději do 30. 11. 2023. 

2.3 Prodávající je v rozsahu stanoveném právními předpisy a touto smlouvou odpovědný za kvalitu, jakost 

a další vlastnosti zboží.).  

2.4 O předání a převzetí DA včetně zaškolení bude sepsán protokol, který bude podepsán oběma 

smluvními stranami.  

2.5 Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží v případě, že toto zboží nesplňuje deklarované 

parametry nebo je poškozeno. 

2.6 Společně s vozidlem je kromě předávacího protokolu prodávající povinen dodat kupujícímu doklady, 

které se k němu vztahují, a to: český návod k obsluze a návod na údržbu, prohlášení o shodě s EU a 

záruční podmínky. 

2.7 Vlastnictví k předmětu koupě přejde na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny, přičemž 

nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho 

převzetí od prodávajícího. 

3. MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Místo plnění je následující: Obecní úřad Krompach, Krompach 49, 471 57 Krompach. 
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4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Cena za zboží dle předmětu koupě v rozsahu dohodnutém při uzavření Smlouvy, je stanovena 

dohodou smluvních stran na základě výsledku výběrového řízení ve výši: 

Celkem (bez DPH):   1 163 758 Kč    

Výše 21 % DPH:      244 389 Kč 

Celkem (včetně DPH)   1 408 147 Kč 

 

4.2 Kupní cenu se kupující zavazuje uhradit na základě vystavené faktury do 30-ti dnů (splatnost faktury 

minimálně 30 dní) ode dne jejího doručení kupujícímu, a to na účet prodávajícího uvedený v záhlaví 

této smlouvy. 

4.3 Cena plnění dle smlouvy je závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady prodávajícího s 

dodáním 1ks nového dopravního automobilu, včetně dopravy do místa plnění. Kupní cena zahrnuje i 

náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, 

zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění apod. 

4.4 Cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 sb., o dani přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena 

nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

4.5 Daňový doklad – faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci této 

smlouvy.   

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude prodávající 

povinen ve faktuře uvést tyto údaje: 

§ předmět smlouvy, tj. text „Krompach – Dopravní automobil“; 

§ označení banky a číslo účtu na který má být zaplaceno; 

§ označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

4.6 V případě, že faktura bude vystavena v rozporu se smlouvou či nebude mít náležitosti podle platné 

legislativy, má kupující právo ji vrátit prodávajícímu bez proplacení, nejpozději v den její splatnosti. 

Prodávající je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci 

tohoto článku Smlouvy.  

4.7 Adresa pro doručení faktury je: Obec Krompach, Krompach 49, 471 57 

4.8 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě této smlouvy budou probíhat 

bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví této smlouvy, nevyplývá-li z některého 

ustanovení této smlouvy jinak. 

4.9 Kupující prohlašuje, že na tuto koupi nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti  

dle § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění. 

5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

5.1 Prodávající prohlašuje, že má dostatečnou kapacitu prostředků a pracovních sil na dodávku zboží. 

5.2 Prodávající souhlasí se zveřejněním kupní smlouvy. 

5.3 Prodávající je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům kupujícího, poskytovatele dotace, 

Ministerstvu vnitra ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu  
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a dalším oprávněným orgánům státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem v souladu s § 

2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

5.4 Prodávající se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb.,  

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

6. ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 

6.1 Prodávající bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 

zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších 

bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

6.2 Prodávající se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 

pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 

osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou činnosti 

související s plněním smlouvy prováděny bezprostředně prodávajícím či jeho poddodavateli. 

6.3 Prodávající je povinen zajistit 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 smlouvy, a to vždy max. do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 

kupujícího za konkrétní plnění. Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 

dodavatelského řetězce. 

6.4 Prodávající je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost kupujícího předložit kompletní 

seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů, včetně identifikace těchto 

poddodavatelů. 

6.5 Prodávající se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí: 

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 prodávající i u svých poddodavatelů, 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut 

a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 

smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou, 

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 smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany prodávajícího 

za konkrétní plnění. 

6.6 Za porušení povinností souvisejících s odpovědným veřejným zadáváním stanovených v čl. 6 smlouvy 

je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný 

případ. 

7. ZÁRUKA NA ZBOŽÍ A ZÁRUČNÍ SERVIS 

7.1 Prodávající přejímá záruku za kvalitu dodaného zboží po dobu 60 měsíců od dodání zboží. Záruční 

lhůta počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu. 

7.2 Současně prodávající prohlašuje, že dodané zboží nemá právní vady. 
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7.3 Prodávající poskytuje záruku na neprorezavění karoserie v délce poskytované výrobcem, minimálně 

však 10 let. 

7.4 Záruční servis bude proveden do 24 hodin od písemného nahlášení závady servisnímu středisku 

prodávajícího, případně servisního střediska určeného prodávajícím k vykonání servisní opravy. 

7.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, a to písemně. Veškeré vady zboží 

bude kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, a to 

formou oznámení obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady oznamovat některým z 

následujících způsobů: 

a) datovou schránkou: MFMPFIT 

b) na email: AUTA@AUTOTRUTNOV.CZ 

c) na telefonním čísle: 499 816 542 

7.6 V případě reklamace telefonickým způsobem, musí být hlášení vady potvrzeno také písemně nebo 

datovou schránkou. 

7.7 Nebude-li oprava ukončena do 30 dnů od jejího zahájení, pokud nedošlo k takovéto předešlé 

domluvě, má se za to, že výrobek je neopravitelný a prodávající je povinen neprodleně vyměnit zboží 

vadné za bezvadné při zachování technických parametrů zboží. 

7.8 Nezahájí-li prodávající opravu reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace kupujícího, je 

kupující oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené 

náklady uhradí kupujícímu prodávající v případě, prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná. 

7.9 V případě výskytu vady po dobu běhu záruční doby se záruční doba prodlužuje o dobu od oznámení 

závady kupujícím prodávajícímu po její odstranění prodávajícím. 

8. SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 Pokud prodávající poruší povinnost stanovenou v čl. 2.2 této smlouvy, je kupující oprávněn účtovat 

prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny uvedené v bodě I. této smlouvy včetně DPH, 

a to za každý den prodlení s dodáním. 

8.2 Pro případ, že kupující poruší svou povinnost stanovenou v čl. 4.2 této smlouvy, je kupující povinen 

uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení s 

platbou. 

8.3 Smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do 14-ti dnů ode dne doručení výzvy k uhrazení 

smluvní pokuty. 

8.4 Prodávající si je vědom toho, že dodání zboží bude financováno z prostředků Ministerstva vnitra a 

Libereckého kraje. Prodávající si je vědom, že pokud nedodá zboží řádně a včas, může kupujícímu 

způsobit také škody spočívající ve ztrátě možnosti spolufinancování z výše uvedených prostředků. 

8.5 Kupující si vyhrazuje požadovat po prodávajícím náhradu škody, která mu vznikne z důvodu nesplnění 

povinnosti uvedené v čl. 2.2, jakož i náhradu zvýšených nákladů na pořízení obdobného zboží. 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1 Smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce. Každý stejnopis této smlouvy má 

právní sílu originálu. Kupující i prodávající obdrží dvě originální vyhotovení této smlouvy.  

9.2 Smluvní strany se zavazují neprodleně písemně vyrozumět druhou stranu o všech důležitých 

skutečnostech majících vliv na smlouvu. 

9.3 Veškerá právní jednání směřující ke vzniku, změně, zajištění, utvrzení či zániku práv a povinností z 

této kupní smlouvy vyplývajících lze učinit výlučně jen v písemné formě. 
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9.4 Odstoupit smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě, umožňuje-li to zákon, či na základě 

písemné dohody obou účastníků. 

9.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají 

v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena 

zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

9.6 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní 

ustanovení této smlouvy. 

9.7 Jakékoliv spory týkající se této smlouvy a jejich plnění se strany zavazují řešit bez jakéhokoliv odkladu 

dohodou. Nedojde-li do 30 dnů k dohodě, bude spor řešit příslušný soud, a to na návrh kterékoliv 

smluvní strany. 

9.8 Osoby podepisující smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním úkonům 

v rozsahu smlouvy a že jim nejsou známy žádné překážky bránící jejímu uzavření. 

9.9 Svým podpisem smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy a nemají 

pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle nikoli 

v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

9.10 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

9.11 Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Krompach dne 21.7.2022 pod usnesením              

č.  6.1/2022.     

10. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 - Technické podmínky pro dopravní automobil  

 

Kupující: 
 

V Krompachu  

 

 

 

 

 

 

 

 .................................................................................  
František Chadima  
starosta obce Krompach 

za kupujícího 

 

Prodávající: 
 

V Trutnově  
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Obec Krompach 
JPO - Krompach 

IČO 00673421 
Kraj Liberecký 

 
Technické podmínky  

pro dopravní automobil 
1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu  

v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou 
hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“). 

2. DA splňuje požadavky:  
a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje 

k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla 
část II. (technický průkaz), 

b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění 
pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně 
kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, 

c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany,  
ve znění pozdějších předpisů, 

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách. 

3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, 
ve znění pozdějších předpisů, DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů: 

3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1 
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení 
a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA typu PowerPort 12 V, 
výrobce MagCode (tento typ zaveden u JPO). Součástí dodávky je příslušný protikus.  

3.2 K bodu 10 přílohy č. 1 
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek 
se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000 kg-1 největší technicky přípustné 
hmotnosti DA.  

3.3 K bodu 13 přílohy č. 1 
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem GM 360, 
výrobce Motorola (tento typ zaveden u JPO) a příslušnou střešní anténou, které pro montáž 
dodá výrobce DA (dodavatel). 
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky  
č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně 
tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby. 

3.4 K bodu 16 přílohy č. 1 
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu 
nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem 
o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie 
umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.  

3.5 K bodu 16 přílohy č. 1 
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými 
vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby. 
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3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1 
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo 
pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, 
nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva. 

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1 
Kabina osádky je vybavena: 
 klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí 

řady sedadel,  
 topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW. 

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1 
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny 
jsou posuvné. 

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1  
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními 
s typem CP340, výrobce MOTOROLA, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).  

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1 
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, úchyty pro montáž 
dodá výrobce DA (dodavatel). 

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1  
DA je v kabině osádky vybaven:  
 autorádiem, 
 v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V 

a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma 
zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj 
pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů. 

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1 
Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho 
světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) 
a doplňkovými svítilnami. 
Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. 
Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 
360o a nejméně 2 přímými moduly – každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity 
vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo 
umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360 o ve vzdálenosti 
20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími 
výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje 
v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a 
červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. 
DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových 
svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik 
pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé 
straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány 
se světelným zařízením. 
Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení 
intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout 
samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ. 
Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají čiré kryty a jsou provedeny 
pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny 
tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, 
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nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky ZVZ jsou 
umístěny v dosahu řidiče. Reproduktor ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru 
jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. 
Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných 
reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako 
u samostatného reproduktoru). 

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1 
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny 
z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností. 

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1 
DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo 
oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné 
zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směrování vlevo, výstražný mód 
a směrování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla 
řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA. 

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1 
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva odstínu RAL 9003 podle vzorníku 
RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice δE ≤ 3 od etalonu) a červená 
barva RAL 3024 
podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice δE ≤ 3 
od etalonu). Bílý vodorovný retroreflexní pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA 
v celé její délce. Na obou bočních stranách karosérie je v celé délce bílého zvýrazňujícího 
pruhu umístěno liniové značení v barvě žluté. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu je 
nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm, včetně výšky liniového značení. 

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1 
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky 
je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „KROMPACH“. 

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1 
Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma  
100 až 200 mm. 

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1 
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy. 

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2 
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 
o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin. 

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2 
Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech 
řadách, orientována po směru jízdy. 

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství: 

název požárního příslušenství počet 
kusů/párů 

dodá 
zadavatel 

dodá 
výrobce 

prostředky první pomoci v kufru/batohu (lékárnička 
velikosti III) 1 0 1 

světlomet požární, s kloubovým úchytem 2 0 2 
přístroj hasicí CO2, přenosný, s hasicí schopností 89B 1 1 0 
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přístroj hasicí práškový, přenosný, s hasicí schopností 
34A a zároveň 183B 1 1 0 

radiostanice ruční typu CP340, výrobce MOTOROLA 2 2 0 
svítilna ruční, s dobíjecími akumulátory v provedení 
LED a s certifikátem ATEX do zóny 0 2 0 2 

nástroj ruční vyprošťovací  1 0 1 
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, 
balení 100 ks 1 1 0 

nůž (řezák) vyprošťovací, na bezpečnostní pásy 2 0 2 
páska vytyčovací, červenobílá, délka 500 m 1 1 0 

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou 
ani požárním čerpadlem.  

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení 
předepsaného rozsahu požárního příslušenství:  
a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého 

nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,  
b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy 

a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Nejmenší rozměr 
musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm.  

7. Výška DA v nezatíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního 
výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice 
nejvíce 2850 mm. 

8. Délka DA (včetně tažného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice 
nejvíc 6350 mm. 

9. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4. 

10. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným 
zařízením. 

11. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz 
na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“). 

12. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce. 

13. DA je dále vybaven: 
 centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním, 
 předními elektricky ovládanými okny, 
 posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel, 
 předními lapači nečistot, 
 zadními lapači nečistot, 
 LED světlomety pro denní svícení, 
 parkovacími senzory vzadu, 
 parkovacími senzory vpředu, 
 couvací kamerou, 
 gumovými koberci na podlaze, 
 ochranným krytem pod motorem. 

14. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním 
předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí 
dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno v originálním držáku automobilu. 
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15. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který  
není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti. 

16. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární 
ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně 
funkční. 

17. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA 
splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným 
dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.). 

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout  
pan Jiří Balšánek, email jbalsik@gmail.com, telefon 724263007.  

Schválené technické podmínky zaslat na email: oukrompach@seznam.cz. 

 

V Krompachu dne 6. 1. 2022 
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