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Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, 
Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3 
(dále jen „Kupující") na straně jedné 

a 

Auto Palace Spořilov s.r.o. 
• • • ' I • I • ' Záběhlice, 141 00 

~: • :.i• I :.i!• :.i• 

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2085 a násl. zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění následující 

kupní smlouvu: 

Článek I. 
úvodní ustanovení 

1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží Ford Ranger Double cab XLT 2018 (dále jen 
„předmět koupě"). 

2. Bližší specifikace předmětu koupě je uvedena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
3. Smluvní strany konstatují, že tuto smlouvu uzavírá kupující s prodávajícím na základě průzkumu trhu 

provedeném poptávkovým řízením. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních 
ujednání tvoří rovněž nabídka prodávajícího. 

Článek li. 
Předmět smlouvy 

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje předmět koupě kupujícímu odevzdat a převést na něj 
k předmětu koupě vlastnické právo. 

2. Kupující se touto smlouvou zavazuje předmět koupě převzít do vlastnictví české republiky s příslušností 
hospodařit pro kupujícího a zaplatit za něj kupní cenu sjednanou v článku IV. této smlouvy. 

Článek Ill. 
Termín a místo odevzdání a převzetí předmětu koupě, přechod vlastnického práva 

1. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě nejpozději do 15. 12. 2018 na adresu pro doručování 
uvedenou v záhlaví smlouvy. 

2. O předání předmětu koupě bude smluvními stranami sepsán protokol podepsaný oběma smluvními 
stranami. 

3. Vlastnické právo k předmětu koupě kupující nabývá jeho převzetím. Nebezpečí škody na věci přechází na 
kupujícího rovněž jeho převzetím. 



Článek IV. 
Cena a způsob úhrady 

1. Kupní cena byla dle dohody prodávajícího a kupujícího stanovena ve výši 609.909,- Kč (slovy 
šetsetdevěttisícdevětsetdevět korun českých) bez DPH. DPH ve výši 21% činí 128.081,- Kč. Celková cena 
včetně DPH je 737.990,- Kč. 

2. Sjednaná kupní cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady na splnění dodávky 
předmětu koupě dle této smlouvy, včetně nákladů na dopravu předmětu koupě na místo převzetí. 

3. Prodávající a kupující se dohodli, že kupní cena bude zaplacena po převzetí předmětu koupě kupujícím 
na základě faktury vystavené prodávajícím. Kupní cena bude zaplacena na bankovní účet prodávajícího 
uvedený na faktuře nejpozději do 21 dní od doručení daňového dokladu (faktura), prodávající je 
oprávněn vystavit fakturu po převzetí předmětu koupě objednatelem. 

4. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle 
příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je kupující oprávněn jej 
vrátit s tím, že prodávající je poté povinen vystavit nový s novým termínem splatnosti. V takovém 
případě není kupující v prodlení s úhradou. 

5. Kupující je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se 
prodávající stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem dle zákona o dani z 
přidané hodnoty. 

6. Prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není veden jako nespolehlivý plátce dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zavazuje se, že se jím nestane po celou dobu 
trvání jakýchkoliv finančních závazků plynoucích z této smlouvy. Prodávající se dále zavazuje uvádět pro 
účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že se přesto prodávající 
stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost oznámit NPÚ neprodleně (nejpozději do 3 dnů 
ode dne, kdy se jím stal) na email uvedený u kupujícího v hlavičce této smlouvy. V případě porušení 
oznamovací povinnosti je prodávající povinen uhradit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
částky odpovídající výši DPH připočtené k ceně předmětu koupě. 

Článek V. 
Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

1. Prodávající výslovně prohlašuje, že předmět koupě je prostý faktických i právních vad a je způsobilý 
k užívání. 

2. Kupující prohlašuje, že se seznámil se stavem předmětu koupě. 
3. Smluvní strany si sjednávají záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců . 

4. Prodávající je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady předmětu koupě. 
VI. 

Závěrečná ustanovení 
1. Prodávající se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 

2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní pokuty dle této 
smlouvy jsou splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně. 

Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu smluvní pokuty ani 
škody není nikterak dotčen odstoupením od smlouvy. 

2. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom 
totožném vyhotovení. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude 
účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí kupující. Smluvní strany berou na vědomí, že tato 
smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů. 

4. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
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pozdějších předpisů. 

S. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky. 
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, 

nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě 
smluvní strany určitá a srozumitelná. 

7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů" . 
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AutoPalace 
Spoř1lov Go Further 

6 značek nových vozů - autorizovaný a specializovaný servis - náhradní díly a příslušenství - ojeté vozy - autopůjčovna 

Cenová nabídka nového vozu FORD Datum vystavení: 
Datum platnosti: 

12.11.18 

Prodejce: 
Telefon: 

Č. CN00012253 

Email: 

Dodavatel Odběratel 

Auto Palace Spořilov s.r.o. Zákazník požadující nabídku vozu 
Se sídlem: Na Chodovci 2457/1 
IČO: 48591149 

Se sídlem/bytem: Na Chodovci 2457/1 Praha 4 -
Spořilov 141 00 

DIČ: CZ48591149 
Zapsaná v OR: 

Tel: 
Fax: 
E-mail: 

Předmět prodeje: 

Obchodní rejstřík Praha, oddíl C, 
vložka 18459 

www.autopalace-sporilov.cz 

Tel: 
e-mail: 

DOUBLE CAB, XLT, 2.2160K EU6, 6ST MANUALNI 
4WD 

Barva a čalounění: STYLIZE 

Základní cena vozu: FORD RANGER DOUBLE CAB DOUBLE CAB, XL T, 2.2 160K 
EU6, 6ST MANUALNI 4WD /118 KW, 2 200 ccm, Diesel 

Cena bez DPH 

787 900,00 Kč 

VIN: Pfevodovka: 6ST. Továrni číslo objednávky: 

Vybava na přání: 

8FA FROZEN WHITE 
8GH STVLIZE 

Výbava (Kód/Popis) 
Paket OFF-ROAD • mechanická uzávěrka 
Zásuvka 230V lSOW v kabině 
Pojistné matice kol 
Tažné zařízení 

Cena před slevou: 

Sleva 

Konečná cena v Kč 

Sériová výroba obsahuje: 

-Elektrické ovládání zadních oken, 

-Imobilizér, 

-Trojlavice v druhé řadě (pětimístný vůz), 

-Brodivost až 80 cm díky "integrovanému šnorchlu" -, 

-Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování pali, 

-Emisní norma Euro 6 využívající vstřikování AdBlue, 

-Látkové čalounění sedadel , barva Ebony, materiál s, 

-Maska chladiče XL T, Limited, 

18 000,00 Kč 

2 500,00 Kč 

2 500,00 Kč 

8 800,00 Kč 

819 700,00 Kč 

209 790,91 Kč 

609 909.09 Kč 

- Denní svícení , 

- Palubní počítač, 

- Rezervní kolo, 

- Palivová nádrž 80 I, 

- Příprava pro tachograf, 

- Prodloužená záruka FORD PROTECT, 5 let /200 000 km, 

- Zadní lapače nečistot, 

- Chromované madlo zadního víka , 

Cena s DPH 

953 359,00 Kč 

21 780,00 Kč 
3 025,00 Kč 
3 025,00 Kč 

10 648,00 Kč 

991 837,00 Kč 

253 847,00 Kč 

737 990,00 Kč 
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Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na budoucí spolupráci! V případě otázek mne neváhejte kontaktovat: 
Irena Dušková , tel: +420 296 574 866, email : duskova.irena@autopalace.cz, www.autopalace-sporilov.cz 



-Bez sportovního trubkového ochranného rámu za kabi, - Vnitřní úchytná oka, 

-Vnější úchytná oka, - Ochranná vana nákladového prostoru - u XL T, Limite, 

-Elektrické ovládání předních oken, - Vyhřívané čelní sklo, 

-Netkaná podlahová krytina, - Ochranný rám za kabinou, 

-Boční nástupní schůdek vlevo a vpravo - s vložkou „ - Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním, 

-Elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná vnější zr, - Chromovaná vnější zrcátka, 

-Středová loketní opěrka v druhé řadě, - Sedadlo řid iče nastavitelné v 8 směrech s bederní, 

-Chromovaná madla dveří, - Kožená hlavice řadicí páky, 

-Jeden sklopný klíč s dálkovým ovládáním centrálníh , - Stěrače s dešťovým senzorem, 

-Lakovaný přední nárazník, - Do 168" otvíratelné zadní víko - XL s černým trubk, 

-Čelní airbagy řidiče a spolujezdce - včetně bočnic, - Monitorování poklesu tlaku v pneumatikách, 

-Kola z lehkých slitin 16x7.0 - pneumatiky 255170/R, - Systém Stop Start - pro 160 k a 200 k s manuální p, 

-Elektronický stabilizační systém ESP - včetně prot, - Manuální klimatizace, 

-Elektrický posilovač řízení, - Kožený volant, 

-Tempomat, - Ukazatel vnější teploty, 

-Audio sada 50 - Rádio AM/FM, konektor USB, CD pře , - Tři 12V zásuvky v interiéru, 

-Automatické světlomety , 

-Projektorové hlavní světlomety , - Přední mlhové světlomety , 

Termin dodání: 

Financování : Zákazník požadující nabídku vozu 
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