
Kupní smlouva č. UKRUK/13522/2020 
 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Univerzita Karlova  

Správa budov a zařízení             

se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1,  

jednající: Ing. Roman Karaš, pověřený agendou kvestora UK 

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

č. ú.: 19-4302425379/0800,  

(dále jen „kupující“) 

 

a 

 

2. AUTO GOLDCAR a.s.  

se sídlem/bydliště:   Bohdalecká 1416/12, 101 00 Praha 10 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 16026 

IČO:     290 48 141   

DIČ:      CZ29048141 

bankovní spojení:    Komerční banka a.s. 

č.ú.:      43-6597270237/0100 

zastoupený:       Ing. Tomášem Vrábem, předsedou představenstva 

ID datové schránky:    y64mn9y 

(dále jen „prodávající“) 

(dále společně jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“) a na základě vzájemné 

shody tuto  

 

Smlouvu o koupi osobního automobilu (dále jen „smlouva“) takto:  

 

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného osobního motorového vozidla dle 

specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy: 

 

Druh vozidla:  osobní automobil 

Tovární značka:  ŠKODA SUPERB 

Barva:                               zelená Jungle metalíza 

Obsah:     1.984 cm3 

Výkon kW:  200 kW      

 

(dále jen “vozidlo”). 

2. Prodávající na základě této smlouvy prodává vozidlo kupujícímu a kupující jej kupuje od 

prodávajícího, včetně jeho součástí a příslušenství. 



 

 

III. 

Práva a povinnosti prodávajícího 

1. Podávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedeného vozidla, že vozidlo 

není předmětem leasingu nebo zástavy a nejsou mu známy žádné okolnosti, že by mělo vozidlo 

jakékoliv právní vady. Prodávající tímto dále prohlašuje, že je prvním vlastníkem vozidla. 

2. Prodávající dále prohlašuje, že mu ke dni prodeje nejsou známy žádné závady na vozidle, a ani 

žádné nezamlčel.   

3. Prodávající je povinen při protokolárním předání a převzetí vozidla současně kupujícímu předat 

klíče od vozidla, doklady k vozidlu (osvědčení o registraci vozidla-technický průkaz, návod 

k použití, záruční list, servisní knížku). 

 

 

IV. 

Práva a povinnosti kupujícího 

1. Kupující se na základě této smlouvy zavazuje vozidlo od prodávajícího převzít do svého 

výlučného vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. 

2. Převzetím vozidla se stává kupující jeho vlastníkem.  

3. Práva kupujícího z vad prodaného vozidla se řídí záručními podmínkami prodávaného vozidla 

a ustanoveními zákona. 

 

 

V. 

Kupní cena 

1.  Kupní cena vozidla je stanovena dohodou smluvních stran a činí 943.049,- Kč    

     (slovy: devět set čtyřicet tři tisíc čtyřicet devět korun českých) + DPH v platné  

     výši. 

 

2.  Kupní cena zahrnuje všechny součásti a příslušenství vozidla.  

3.  Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvenou kupní cenu dle odstavce 1. tohoto 

     článku převodem na účet prodávajícího 43 – 6597270237/0100 do 30 dnů od předání a  

     převzetí vozidla. 

 

 

                                                                         VI. 

Faktický stav vozidla 

1. Vozidlo je prodáváno jako nové a prodávajícímu nejsou známy žádné faktické vady. 

 

 

 

 

 



VII. 

Výhrada vlastnictví a další ujednání 

1. Náklady spojené se zápisem do místně příslušného registru motorových vozidel nese kupující, 

včetně dalších nákladů s tímto nebo dalším užíváním spojených.  

2.   Prodávající se zavazuje předat vozidlo kupujícímu do 80 dnů od účinnosti kupní smlouvy a 

splatnost faktury je 30 dnů po předání a převzetí vozidla a to na bankovní účet prodávajícího, 

který je registrován u příslušného správce daně a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, resp. náležitosti vyplývající z obecně 

závazných právních předpisů (zejm. z ustanovení zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění). V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 

kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane 

do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne opětovného doručení 

objednateli náležitě doplněné či opravené faktury. 

3.   V případě, že se prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je povinen o tom neprodleně písemně 

informovat kupujícího. Bude-li prodávající ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako 

nespolehlivý plátce, bude část kupní ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhrazena přímo 

na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění. O tuto částku bude ponížena celková kupní cena a prodávající obdrží kupní 

cenu objednaného zboží bez DPH. V případě, že se prodávající stane nespolehlivým plátcem 

ve smyslu tohoto odstavce, má kupující současně právo od této smlouvy odstoupit.  

 

 

VIII. 

Záruky za vozidlo 

Záruční doba činí minimálně 24 měsíců a počíná běžet ode dne předání a převzetí vozidla.  

 

 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že se práva a povinnosti neupravené touto smlouvou 

budou řídit příslušnými ustanoveními zákona a právními předpisy souvisejícími.  

2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž prodávající 

obdrží při podpisu jedno vyhotovení a kupující dvě vyhotovení.  

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do 

registru smluv zajistí kupující neprodleně po podpisu smlouvy. Kupující se současně zavazuje 

informovat druhou stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii 

potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám 

potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové 

schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o 

provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 



5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich 

zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 

podle odst. 4. čl. IX. smlouvy. 

Příloha č. 1 – Technická specifikace vozidla 

 

 

V Praze dne 5. 2. 2020                                          V Praze dne 14. 2. 2020 

 

 

 

Za prodávajícího:      Za kupujícího: 

 

 

 

 

 

..........................................                                                     .......................................... 

Ing. Tomáš Vráb                              Ing. Roman Karaš, 

předseda představenstva                 pověřený agendou kvestora UK 

 


