
IM VESELÍ
|f£| NAD MORAVOU

Číslo smlouvy kupujícího: DS/0319/2019/KS

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

mezí těmito smluvními stranami:

VISTA car s.r.o.
IČO: 25331248
sídlem: Brněnská 3955, 695 01 Hodonín
statutární orgán: Jiří Polcr, nar. 28.02.1968, jednatel společnosti 
prokurista: Ing. Zdenka Kramlová, nar. 30.11.1962
kontaktní osoba: Roman Trefilík
tel. spojení: 518 394 923
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 673971813/0300
(dále též „prodávající “)

a

Město Veselí nad Moravou
IČO: 00285455
sídlem: tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou 
zastoupené JUDr. PhDr. Petrem Kolářem, Ph.D., starostou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 35-4612330287/0100 

(dále též „kupující“ nebo „město“)

(dále společně též „smluvní strany“)

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě 
specifikovaný v čl. II. této smlouvy s veškerým příslušenstvím a umožní mu nabýt 
vlastnické právo k němu; kupující se zavazuje, že předmět koupě s veškerým 
příslušenstvím převezme a zaplatí za něj prodávajícímu kupní cenu.

Článek II.
Předmět koupě

1. Předmětem koupě je osobní vozidlo pro potřeby vedení města, a to Škoda Kodiaq Style 
2,0 TDI, 110 kW spolu se sadou 4 ks zimních kol na litých discích 17 (dále též „osobní 
vozidlo“).

2. Jednoznačná a podrobná specifikace osobního vozidla dle odst. 1 tohoto článku, spolu 
s kalkulací kupní ceny je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.

Článek III.
Cena a platební podmínky
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1. Kupní cena osobního vozidla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 21 % DPH Cena včetně DPH
Osobní vozidlo 
vedení města

720.706,62 Kč 151.348,39 Kč 872.055,00 Kč

2. V kupní ceně odst. 1 tohoto článku není zahrnuto pojištění osobního vozidla.

3. Kupní cenu dle odst. 1 tohoto článku zaplatí kupující jednorázově na základě daňového 
dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím.

4. Lhůta splatnosti faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení 
faktury kupujícímu. Za den úhrady faktury je smluvními stranami považován den 
odepsání částky z bankovního účtu kupujícího.

5. Prodávajícím vystavená faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu 
dle § 29 o zákona o dani z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

6. Kupující si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu fakturu, 
pokud neobsahuje náležitosti požadované platnými právními předpisy nebo obsahuje 
nesprávné cenové údaje. Vrátí-li kupující vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené (prodávajícím opravené) faktury.

Článek IV.
Předání a převzetí osobního vozidla

1. Předmět koupě bude předán kupujícímu nejpozději do 10 týdnů od objednání osobního 
vozidla.

2. Předmět koupě bude kupujícímu odevzdán v souladu s příslušnými právními předpisy, 
ustanoveními této smlouvy a s nabídkou podanou prodávajícím, která tvoří Přílohu č. 1 
této smlouvy.

3. Prodávající předá kupujícímu osobní vozidlo v prodejně VISTA car s.r.o. v Hodoníně 
na adrese Brněnská 3955, 695 01 Hodonín. Prodávající se zavazuje oznámit kupujícímu 
možnost převzetí předmětu smlouvy nejméně 7 dní předem.

4. Spolu s předmětem koupě předá prodávající kupujícímu:

a) počet klíčů - 2 ks,

b) příslušenství - povinná výbava,

c) návod k obsluze a údržbě osobního vozidla,

d) technický průkaz osobního vozidla s řádným vypsáním a potvrzením nezbytných 
údajů,

e) COC dokument,

f) ev. další průvodní doklady k vozu.

5. Součástí převzetí předmětu koupě je předvedení a projížďka předmětného osobního 
vozidla, čímž se prokáže bezchybnost, kompletnost a způsobilost osobního vozidla.

6. Převzetí předmětu koupě potvrdí kupující podpisem oprávněného zástupce. Kupující 
souhlasí s tím, že mu předmět smlouvy nebude prodávajícím předán bez ověření 
totožnosti kupujícího (průkazem totožnosti) a prokázání jeho oprávnění za kupujícího 
jednat.
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7. Prodávající se zavazuje dodat osobní vozidlo s výbavou povinnou k provozu vozidel 
na pozemních komunikacích v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
a veškerými doklady, které se k předmětu koupě vztahují a které jsou potřebné k nabytí 
vlastnického práva a k řádnému užívání osobního vozidla.

8. Vlastnické právo k předmětu koupě a nebezpečí škody přechází na kupujícího 
okamžikem předání předmětu koupě kupujícímu.

9. Prodávající se zavazuje, že umožní společnosti KomTeS Chrudim s.r.o., IČ: 25960270, 
se sídlem Malecká 273, 537 05 Chrudim, umístit do předmětu smlouvy zařízení 
na monitoring vozidel pomocí GPS. Prodávající dále prohlašuje, že tato skutečnost 
se žádným způsobem nedotýká poskytnuté záruční doby, vyjma závad, které by měly 
s montáží GPS příčinnou souvislost. Práva a povinnosti z poskytnuté záruky 
na monitoring vozidla pomocí GPS, jakož i jiná práva a povinnosti, se řídí smluvním 
vztahem mezi kupujícím a společností KomTeS Chrudim s.r.o., IČ: 25960270.

Článek V.
Předprodejní servis, pravidelný servis osobního vozidla a průvodní doklady

1. Prodávající se zavazuje provést předprodejní servis na osobním vozidle, uvést jej do 
provozu a zaškolit zaměstnance kupujícího.

2. Prodávající se dále zavazuje provádět pravidelný servis osobního vozidla. Pro vozy 
Škoda Kodiaq se vztahuje proměnlivý servisní interval: 30.000 km nebo 2 roky 
v závislosti, která ze skutečnosti nastane dříve.

3. Místo plnění: kupující přistaví osobní vozidlo k provedení servisu do servisního střediska 
prodávajícího na adrese: Brněnská 3955, 695 01 Hodonín.

4. Na stejné adrese odebere kupující osobní vozidlo po provedeném servisu.

Článek VI.
Záruka a odpovědnost za vady

1. Prodávající poskytuje záruční dobu na osobní vozy značky Škoda následovně:

a) prodloužená záruka na 5 let / 100.000 km,

b) 3 roky na vady laku,

c) 12 let na neprorezavění karoserie,

d) 2 roky na Škoda originální díly a příslušenství,

e) doživotní záruka mobility (viz podmínky servisní knížky).

2. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí předmětu koupě.

3. Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět koupě v době předání a za vady předmětu 
koupě zjištěné v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá 
prodávající pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na dodaném osobním vozidle vada, kupující 
písemně oznámí prodávajícímu její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. 
Odesláním tohoto písemného oznámení kupujícím (dále jen „oznámení o vadě“) se má 
za to, že kupující požaduje bezplatné odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný 
nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou reklamaci vady předmětu koupě 
se považuje reklamace odeslaná kupujícím nejpozději v poslední den záruční doby 
sjednané v této smlouvě.
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5. Prodávající započne s odstraněním reklamované vady dodaného osobního vozidla 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení o vadě, pokud se smluvní 
strany nedohodnou písemně jinak. Vadu prodávající odstraní neprodleně, nejpozději 
do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně 
jinak.

6. Nedodrží-li prodávající termín zahájení odstraňování reklamované vady předmětu koupě, 
bude vůči němu kupujícím uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto 
smlouvou.

Článek VII.
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, odstoupení od smlouvy

1. V případě prodlení prodávajícího s předáním osobního vozidla, může kupující uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny vozidla vč. DPH, které nebylo 
dodáno řádně a včas, a to za každý den prodlení.

2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny podle této smlouvy, může 
prodávající uplatnit úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení.

3. Pokud prodávající nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 
(případně vad), sjednávají smluvní strany ve prospěch kupujícího smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování prodávající nenastoupil ve sjednaném 
termínu. Kupující je současně oprávněn provést odstranění vad osobou odlišnou 
od prodávajícího, přičemž kupujícím vynaložené náklady na jejich odstranění 
je prodávající povinen uhradit v plném rozsahu.

4. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 dnů od obdržení písemného uplatnění kupujícím.

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího domáhat se po prodávajícím 
náhrady škody, která mu vznikla prodlením nebo jiným porušením smluvních povinností 
ze strany prodávajícího.

6. V případě podstatného porušení obsahu této smlouvy mohou smluvní strany od smlouvy 
odstoupit.

7. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany kupujícího se považuje prodlení s úhradou 
faktury řádně vystavené v souladu s čl. III. této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů 
od uplynutí lhůty její splatnosti.

8. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany prodávajícího se považuje prodlení 
s předáním osobního vozidla delším než 2 měsíce.

9. Odstoupením tato smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 
druhé smluvní straně.

Článek Vlil.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí 
platnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
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3. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým,
které bude nejlépe odpovídat účelu daného ustanovení. Případná neplatnost některého
z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

4. Smluvní strany mohou ukončit tento smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních
stran.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění
prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Za zveřejnění v registru smluv odpovídá kupující.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že
byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských
oprávnění.

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

10. S uzavřením této smlouvy souhlasila Rada města Veselí nad Moravou na své 20. schůzi
dne 02.08.2019 usnesením č. 27/20/RMV/2019.

11. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Objednávka vozidla Škoda Kodiaq Style.

starosta města Veselí nad Moravou

za prodávajícího:

prokurista
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KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI AUTOMOBILU

závazná objednávka nového vozu čís.

1. Účastníci

Prodávající 

VISTA car s.r.o. 

Brněnská 3955 

695 01 Hodonín 
IČ 25331248, DIČ 25331248

Kupující

Město Veselí nad Moravou

tř. Masarykova 119
69813 Město Veselí nad Moravou

518 670116 

kneprova@veseli-nad-moravou.cz
IČ 00285455, DIČ CZ00285455

ČSOB a.s. Hodonín673 971 813/0300

Na základě nabídky

106249/v.l s platností do 25.07.2019

2. Předmět smlouvy

Značka

Škoda
Barva

F6F6AD, Šedá Quartz metalíza, Int: Černý

Model

KODIAQ STYLE 2,0 TD1110 kW 7-stup. automat.

VIN

Kód modelu

NS745D

Komise (Č.,Rok,BID)

749556, 2019, 260

Kombinovaná hodnota spotřeby a CO2

3. Cenová zvláštní ujednání

Popis Cena bez DPH Cena s DPH

Základní model

KODIAQ STYLE 2,0 TD1110 kW 7-stup. automat. 748 677,69 Kč 905 900,00 Kč

Výbava ze sériové produkce výrobce

PWB Asistent hlídání „mrtvého úhlu“ 9 090,91 Kč 11 000,00 Kč

QV3 DAB - digitální radiopříjem 2 479,34 Kč 3 000,00 Kč

PT5 Bluetooth s nabíjením a Wi-Fi 4 958,68 Kč 6 000,00 Kč

IA1 Držák tabletu na opěradlech předních sedadel 826,45 Kč 1 000,00 Kč

4AD Koš na odpadky 330,58 Kč 400,00 Kč

1U9 Sklopný stolek na opěradle předních sedadel 1 652,89 Kč 2 000,00 Kč

PLJ Adaptivní tempomat do 210 km/h (ACC) 14 214,88 Kč 17 200,00 Kč

PLG Sportovní multifunkční volant pro DSG 2 066,12 Kč 2 500,00 Kč

PB2 Elektricky nastavitelná přední sedadla s pamětí 12 396,69 Kč 15 000,00 Kč

WCA Paket Style Plus 16 528,93 Kč 20 000,00 Kč

WC7 Ochrana cestujících a boční airbagy vzadu 8 512,40 Kč 10 300,00 Kč

VISTA car s.r.o., Brněnská 3955, 695 01, Hodonín, 518 394930, 518 394912
IČ 25331248, DIČ 25331248, Firma registrována OR KS Brno,oddíl C,vložka 26531 Stránka 1 z 3



KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI AUTOMOBILU

závazná objednávka nového vozu čís.

ŠKODA

Poznámka

Vezměte prosím na vědomí, že hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého (CO2) uvedené v dokumentaci k 
vozidlu jsou platné pro vozidlo ŠKODA v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem ze sériové výroby. Jakékoliv použití 
příslušenství či doplňkové výbavy či montáž takového příslušenství či doplňkové výbavy do/na vozidlo ŠKODA může ovlivnit 
hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého (CO2) uvedené v dokumentaci k vozidlu.

PDD KESSY s alarmem 6 198,35 Kč 7 500,00 Kč

F6F6 Šedá Quartz metalíza 14 462,81 Kč 17 500,00 Kč

Doplňková výbava na základě dodatečné objednávky

Povinná výbava 826,45 Kč 1 000,00 Kč

YA1 Mobilita Plus 1 652,89 Kč 2 000,00 Kč

YDE Gumové koberce 952,89 Kč 1153,00 Kč

YDH Zimní kompletní kola Nanuq 17" 27 315,70 Kč 33 052,00 Kč

Slevy

Sleva pro Vás -152 438,02 Kč -184 450,00 Kč

Celková sleva na vozidlo vč. mimořádných výbav: -152 438,02 Kč -184 450,00 Kč

Celková cena za vozidlo (vč. výbav, příslušenství a slev) 720 706,62 Kč 872 055,00 Kč

Celková korekce ceny (splátky, protiúčet apod.) 0,00 Kč

Záloha 0,00 Kč

4. Zálohy na kupní cenu
Záloha

0,00 Kč

5. Dodací lhůta
Předpokládaný termín dodání

01.10.2019

6. Jiná ujednání
Jiná ujednání

7. Všeobecné podmínky________________________________________________________________________________

Zákazník potvrzuje, že byl seznámen s obsahem informačního memoranda o zpracování osobních údajů pro prodej vozu a 
poskytování poprodejních služeb. Vezměte prosím na vědomí, že hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého 
(CO2) uvedené v dokumentaci k vozidlu jsou platné pro vozidlo ŠKODA v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem ze sériové 
výroby. Jakékoliv použití příslušenství či doplňkové výbavy či montáž takového příslušenství či doplňkové výbavy do/na 
vozidlo ŠKODA může ovlivnit hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého (CO2) uvedené v dokumentaci k 
vozidlu. Zákazník potvrzuje, že se ke dni koupě/prodeje vozidla seznámil s aktuálními hodnotami spotřeby paliva a hodnotami 
emisí CO2 uvedených v katalogu vozů a/nebo v Online konfigurátoru vozidel ŠKODA, veřejně přístupných na internetových 
stránkách výrobce.

VISTA car s.r.o., Brněnská 3955, 695 01, Hodonín, 518 394930, 518 394912
IČ 25331248, DIČ 25331248, Firma registrována OR KS Brno,oddíl C,vložka 26531 Stránka 2 z 3



KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI AUTOMOBILU

závazná objednávka nového vozu čís.

Tato nabídka je založena na konfiguraci vozidla č. C6MGFXCL. Detailní informace o této konfiguraci naleznete v 
CarConfiguratoru na stránkách ŠKODA AUTO.

8. Souhrn

Vystavil

Roman Trefilík (RT), +420 601 560 498, 
trefilik@vistacar.cz

Předpokládaný termín dodání

01.10.2019

Datum vytištění

Celkem 720 706.62 Kč

Dohodnutá záloha celkem 0,00 Kč

Rozdíl (doplatek/přeplatek) 720 706,62 Kč

+ DPH 151 348,39 Kč

Cena celkem po odečtení záloh 872 055,00 Kč

Podpis a razítko prodávajícího Datum a podpis kupujícího

VISTA car s.r.o., Brněnská 3955, 695 01, Hodonín, 518 394930, 518 394912
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