
Kupní smlouva 

 
uzavřená dle ust. § 2079 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 

znění níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

 

 

Prodávající:    AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. 

Sídlo:                 Hulínská 3221, 767 01 Kroměříž 

Zastoupen:                    Romanem Paulusem - jednatelem 

zapsaný u KOS Brno, oddíl C, vložka 21801 

Č.ú.:   212707446/0300 

 (dále jen „prodávající“) 

a 

 

Kupující:    město Kroměříž 

Sídlo:     Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž 

Zastoupen:  Mgr. Jaroslav Němec, starosta města 

IČ:   00287351 

Č.účtu.:  8326340247/0100 

Osoby oprávněné jednat 

- ve věcech administrativních:  Mgr. Veronika Škrabalová, vedoucí kanceláře úřadu 

  Mgr. Ing. Marie Navrátilová, vedoucí odd. organizace a    

řízení úřadu 

      

(dále jen „kupující“) 

       společné též jako „smluvní strany“ 

___________________________________________________________________________ 

 

I. 

 

1. Tato smlouva je uzavírána mezi Prodávajícím a kupujícím na základě výsledku 

zadávacího řízení za účelem realizace veřejné zakázky s názvem „ Dodávka osobního 

vozidla střední třídy“ s číslem zakázky VZMR/2016/3/02 ( dále jen Veřejná zakázka), 

neboť nabídka Prodávajícího byla vyhodnocena jako nejvhodnější. 

 

2. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu níže vymezený předmět koupě (dále jen 

vozidlo nebo zboží), umožní mu nabýt ke zboží vlastnické právo, a kupující se zavazuje, 

že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. 

 

3. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem motorového vozidla – osobního 

automobilu (dále též jako „předmět koupě“): 

Tovární značky, obchodní označení, typ: Škoda Superb Style 2,0 TDI 140 kW 

Barva: Hnědá Magnetic metalíza 

Rok výroby: 2016 

 



Identifikační číslo vozidla (VIN): TMBAJ7NP3G7085613 

Číslo technického průkazu: UH225725 

 

4. Bližší určení osobního automobilu uvedeného v odst. 1 tohoto článku smlouvy je 

uvedeno v technickém průkazu č. UH225725, který je součástí této smlouvy označený 

jako příloha č. 1 a v příloze č.2 – Technická specifikace osobního vozidla střední třídy. 

 

II. 

1. Předmětem této smlouvy je povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu vozidlo dle 

specifikace uvedené v příloze č.2 této smlouvy za podmínek upravených v zadávacích 

podmínkách a v nabídce podané prodávajícím v rámci zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku, za podmínek uvedených dále v této smlouvě a jejich přílohách včetně převodu 

vlastnického práva k movité věci, a to k motorovému vozidlu – osobnímu automobilu 

specifikovanému v čl. I této smlouvy. 

2. Prodávající touto smlouvou prodává a kupující touto smlouvou kupuje motorové 

vozidlo – osobní automobil specifikovaný v čl. I této smlouvy a tento přijímá do svého 

vlastnictví za  kupní cenu sjednanou v čl. III této smlouvy.  

 

                III. 

1. Kupující prohlašuje, že si předmět koupě při jeho převzetí prohlédl. Žádné viditelné 

poškození při vynaložení obvyklé pozornosti při uzavírání této smlouvy prodávající ani 

kupující neshledali. Prodávající výslovně ujistil kupujícího, že předmět koupě je bez 

vad. 

2. Prodávající prohlašuje, že na motorovém vozidlu – osobním automobilu 

specifikovaném v čl. I této smlouvy neváznou žádné dluhy, zástavní práva nebo jiné 

právní povinnosti. 

3. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu předmět koupě s veškerým povinným a 

dohodnutým příslušenstvím a vybavením, návodem, servisní knížkou a dalšími doklady 

nezbytnými pro jeho užívání a provoz. 

 

VI. 

1. Prodávající a kupující sjednávají za motorové vozidlo – osobní automobil specifikovaný 

v čl. I této smlouvy kupní cenu ve výši 772 970 Kč včetně DPH, která byla stanovena 

nabídkou Prodávajícího podanou ve veřejné zakázce. Tato cena je konečná, závazná a 

obsahuje všechny případné náklady Prodávajícího s dodávkou zboží včetně 

souvisejících poplatků. a zahrnuje cenu předmětu koupě i příp. veškeré náklady 

prodávajícího v souvislosti s realizací prodeje motorového vozidla – osobního 

automobilu specifikovaného v čl. I této smlouvy. 

2. Kupní cenu za dodané zboží zaplatí kupující prodávajícímu bezhotovostním převodem 

na bankovní účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy na základě daňového 

dokladu (faktury) vystavené prodávajícím. 

 

 

           V. 

1. Prodávající a kupující berou na vědomí, že vlastnické právo k motorovému vozidlu – 

osobnímu automobilu specifikovanému v čl. I této smlouvy a nebezpečí škody na něm 



přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí ze strany kupujícího. O předání a 

převzetí předmětu koupě dle věty předchozí sepíší smluvní strany protokol. 

2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě specifikovaného 

v čl. I této smlouvy v délce 24 měsíců.  Záruční lhůta dle věty předchozí začíná běžet 

dnem podpisu protokolu o předání předmětu koupě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

3. Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět koupě specifikovaný v čl. I této smlouvy 

v době svého předání a dále odpovídá za vady předmětu koupě zjištěné v záruční době. 

4. V případě, že budou kupujícím po převzetí předmětu koupě specifikovaného v čl. I této 

smlouvy na tomto zjištěny vady, má kupující právo uplatit vůči prodávajícímu nároky 

v souladu s ust. § 2099 až 2117 občanského zákoníku. 

5. Prodávající se zavazuje, že po dobu záruky, tj. po dobu 24 měsíců ode dne převzetí 

předmětu koupě kupujícím, bude kupujícímu poskytovat asistenční služby zdarma.  

 

 

             VI. 

1. Každá ze smluvních stran má právo od této smlouvy písemně odstoupit, jestliže druhá 

smluvní strana nesplní povinnost, kterou podle této smlouvy či zákona má. Vedle 

ujednání uvedeného v předchozí větě má kupující právo dále od této smlouvy písemně 

odstoupit, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, z důvodu, že bude 

prokázáno, že předmět koupě byl nabyt prodávajícím či jeho právním předchůdcem 

v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. 

2. Dojde-li ke zrušení nebo zániku této smlouvy z důvodu na straně prodávajícího, je 

prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: 

padesáttisíc korun českých), a to 5 pracovních dnů ode dne, kdy jej kupující k zaplacení 

smluvní pokuty vyzve. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je dána bez ohledu na 

zavinění prodávajícího. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na 

náhradu škody. 

 

 

             VII. 

1. Práva a povinnosti obou smluvních stran, které nejsou v této smlouvě výslovně 

upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a předpisy 

souvisejícími. 

2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 

občanského zákoníku. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými 

zástupci smluvních stran. 

4. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně se vzestupně číslovaným 

pořadím podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

5. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např.  návrh 

na změnu smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou 

druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v 

záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata 

druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel 

poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení se všemi právními 

důsledky považován 3. den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. 
6. Prodávající podpisem této kupní smlouvy uděluje kupujícímu výslovný souhlas k uvedení 

údajů o uhrazených daňových dokladech prodávajícího ze strany kupujícího na webových 

stránkách kupujícího, a to ve formě uvedení firmy prodávajícího, jeho IČ, výše uhrazené částky 

a účelu platby. 



7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla 

uvedena a zveřejněna na webových stránkách města Kroměříže a příp. dále v Registru 

smluv na portálu veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 

v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského 

zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech shodné právní síly, z nichž každá 

ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, uzavřely ji po 

vzájemném projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a neuzavírají ji v tísni 

a ani za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

Přílohy ke kupní smlouvě: 

Příloha č. 1 - Technický průkaz číslo UH225725  

Příloha č. 2 - Technická specifikace osobního vozidla střední třídy 

 

 

 

V Kroměříži dne 6.5.2016     V  Kroměříži dne 6.5.2016 

 

 

 

 

 

 

_____________________________    ____________________________ 

      Mgr. Jaroslav Němec         prodávající 

            starosta města                                                                        Roman Paulus 

    (kupující)                                                                                Jednatel  

   

 


