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KUPNÍ  SMLOUVA 

smlouva číslo: 1171/ 2020 

 

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

občanského zákoníku v platném znění (dále jen "občanský zákoník") mezi těmito stranami: 

 

 
Prodávající:   STRATOS AUTO, spol. s.r.o. 
se sídlem:  500 03  Hradec Králové, Bří. Štefanů 1002 
zastoupený:  Radek Houska 
IČO:   62028367  
DIČ:   CZ 62028367  
Zapsaný:  u Krajského soudu v Hradci Králové 
Č. výpisu:  oddíl C, vložka 6989 
 
               

Kupující:   Vodovody a kanalizace Přerov,a.s 
se sídlem:   750 02 Přerov, Přerov I- Město, Šířava 482/21 
zastoupený:   Ing. Miroslav Dundálek 
IČO:      47674521 
DIČ:    CZ47674521  
Zapsaný:  u Krajského soudu v Ostravě 
Č. výpisu:  Oddil B,vložka 675 

 
takto: 

 

I. 

Předmět plnění 

 

1. Předmětem této smlouvy je koupě níže specifikovaného vozidla Kupujícím od Prodávajícího:  

    

Vozidlo značky:        FIAT 

 

Typ:                                                                                                                                                                                   Dobló cargo P.L. 1,6 MTJ 105k SX 

Rozvor:                                                          [mm] 3 105 

Barva: Bíla 

Objem motoru:                                              [ccm] 1 598 

Výkon motoru:                                          [kW/HP] 77/ 105  EURO 6 

Max. točivý moment                                       [Nm] 320 při 1 750 ot./min 

Palivo Nafta 

Spotřeba (l/100km) – kombinovaná 5,7 

Převodovka 6-ti stupňová 

Rozměry ložného prostoru:                 [d/š/v] [mm] 2 170/ 1 714/ 1 305 

 

 

Standardní výbava vozidla:  
 

ABS se čtyřmi aktivními senzory + EBD, Výškově a osově nastavitelný volant, Posilovač řízení, Elektricky 
ovládaná přední okna, Mechanicky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Otáčkoměr, Regulátor sklonu 
světlometů, Pneumatiky 195/60 R16C index nosnosti (LI) 99, Plechová dělící přepážka – prosklená, 
Centrální zamykání, Uzamykatelné víčko nádrže, ESC + ASR + MSR + HBA (hydraulický brzdový asistent) 
+ Hill Holder, Zvětšené kotouče předních brzd, Příprava pro rádio včetně reproduktorů, Airbag řidiče 
s předpínače bezpečnostních pásů, Posuvné boční dveře na straně spolujezdce, Plechová výplň místo 
oken ve 3.řadě , GSR, Zásuvka 12V, Černé ochranné lišty proti nárazům, Zvýšená užitečná hmotnost, 
Plnohodnotná rezerva, Zadní logo MultiJet2 (pro naftové motory), Stropní madlo u spolujezdce, Kryt 
kolejnice bočních posuvných dveří v barvě vozu, el.ovládána vyhřívana zpet.zrcadla, sedadlo spolujezce se 
schránkou, přední mlhová světla, STOP/START, AIRBAG spolujezce, zpětná zrcátka v barvě karoserie, 
plnohodnotná rezerva 
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Nadstandartní výbava:                   !!! Zahrnuto v ceně !!! 
 
 

Manuálni klimatizace 15 000,- Kč bez DPH 

 
 

Součástí naší nabídky jsou i doplňky a služby:             ZDARMA 

 
Autorádio Kenwood s CD, MP3, RDS bluetooth 
Povinná výbava (lékárna, trojúhelník, vesta) 
Servisní smlouva (bezhotovostní platby (faktura), slevy na n. díly, ručení v cizích servisech) 
Poukaz na jedno mytí vozidla zdarma 

Zimní pneu – pouze při registraci na SPZ do konce roku 2020 
 

Výše specifikovaný předmět plnění, včetně všech nadstandardních doplňků, součástí a 
příslušenství dále v této smlouvě jen jako "Vozidlo".  
 

2. Prodávající se tímto zavazuje, že Kupujícímu za podmínek stanovených touto smlouvou 
odevzdá Vozidlo včetně všech jeho součástí a příslušenství, a umožní mu nabýt vlastnické 
právo k Vozidlu, a Kupující se zavazuje, že Vozidlo převezme a zaplatí Prodávajícímu dále 
sjednanou kupní cenu. 

II. 

Kupní cena  

 

1. Za Vozidlo specifikované v čl. I této kupní smlouvy Kupující zaplatí: 

 
Cena celkem bez DPH 319 050 Kč. 

Cena je konečná a neměnná. 

 

III. 

Platební podmínky 

 
1. Kupující zaplatí Vozidlo zálohu ve výši 40 000,- vč. DPH, a to v hotovosti, nebo 

bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího, uvedený na zálohové faktuře, a to 

nejpozději do 08.12.2020. Bude-li záloha placena bezhotovostním převodem na účet 
Prodávajícího, je povinnost Kupujícího zaplatit zálohu za Vozidlo splněna dnem, ve kterém 
byla záloha řádně připsána na účet Prodávajícího. V případě, že Kupující neuhradí zálohu 
řádně a včas, je Prodávající oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit.  
 

2. Nejpozději v den předání Vozidla Prodávajícím Kupujícímu zaplatí Kupující Prodávajícímu 
zbytek kupní ceny Vozidla včetně DPH, nebo zaplatí mimořádnou splátku a uzavře leasingové 
smlouvy spolu s předávacími protokoly s leasingovou společností. 
 

3. Kupní cena Vozidla je stanovena na základě ceníku Prodávajícího platného v den uzavření 
této kupní smlouvy. Smluvní strany sjednávají (a Kupující s tímto výslovně souhlasí), že zvýší-li 
výrobce Vozidla v době mezi uzavřením kupní smlouvy a smluveným termínem dodání kupní 
cenu Vozidla, zvyšuje se celková kupní cena Vozidla dle této kupní smlouvy o tuto částku. 
Smluvní strany dále sjednávají, že ke zvýšení kupní ceny Vozidla dojde rovněž v případě, kdy 
dojde ke změně obecně závazných předpisů, které mají vliv na tuto cenu, tj. např. zvýšení 
DPH, celních sazeb atp. Dojde-li v případech sjednaných v tomto ustanovení ke zvýšení 
celkové kupní ceny Vozidla o více jak 5%, je Kupující oprávněn od této kupní smlouvy 
odstoupit, a to jednostranným oznámením doručeným Prodávajícímu nejpozději do 10 dnů ode 
dne, kdy byl Prodávajícím o tomto zvýšení kupní ceny vyrozuměn.   

 

IV. 

Předání a převzetí Vozidla 

 
1. Prodávající se zavazuje dodat Vozidlo nejpozději do konce roku 2020 - od účinnosti této kupní 

smlouvy. Po vzájemné dohodě může být vozidlo předáno dříve. 
2. Prodávající vyrozumí Kupujícího o konkrétním termínu (den a čas) předání a převzetí Vozidla. 

O převzetí Vozidla Kupujícím bude mezi stranami sepsán předávací protokol.   
3. Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu Vozidlo kdykoli v dodací lhůtě určené dle odst. 1 

tohoto článku IV. Kupující je povinen Vozidlo od Prodávajícího převzít nejpozději do 5-ti dnů 



f. 7.33.3 

ode dne, kdy k tomu bude Prodávajícím vyzván. Smluvní strany sjednávají, že Prodávající není 
povinen předat Vozidlo Kupujícímu, a převést tak na něj vlastnické právo k Vozidlu nebude-li 
nejpozději v okamžiku předání Vozidla uhrazena kupní cena Vozidla v plné výši.   

4. Dostane-li se Kupující do prodlení s úhradou zálohy na Vozidlo, a neodstoupí-li Prodávající z 
tohoto důvodu od této smlouvy, prodlužuje se dodací lhůta sjednaná v odst. 1 tohoto článku IV. 
o dobu, po kterou je Kupující v prodlení s řádnou úhradou zálohy. 

5. Dostane-li se Kupující do prodlení s převzetím Vozidla oproti termínu převzetí uvedenému v 
odst. 3 tohoto článku IV. delšího než 14 dnů, je Prodávající oprávněn od této kupní smlouvy 
odstoupit.  

6. Prodávající se zavazuje předat předmět plnění kupujícímu v sídle firmy Stratos Auto, spol. s 
r.o., na adrese: Bratří Štefanů 1002, Hradec Králové nebo na jiném, předem smluveném 
místě. 

V. 

Nabytí vlastnického práva a registrace Vozidla 

 

1. Smluvní strany sjednávají, že vlastnické právo k Vozidlu nabývá Kupující až převzetím Vozidla 
od Prodávajícího a úplným uhrazením kupní ceny Vozidla Prodávajícímu. Až do okamžiku 
předání Vozidla Kupujícímu a současně do úplného zaplacení kupní ceny Vozidla zůstává 
vlastníkem Vozidla Prodávající.  
 

2. Kupující se zavazuje v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, ve znění předpisů pozdějších, podat po převodu vlastnického práva 
k Vozidlu na Kupujícího žádost o zápis Vozidla do registru silničních vozidel, a to u příslušného 
obecního úřadu s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel sídlo 
nebo trvalý pobyt. V případě, že tak Kupující řádně a včas neučiní, a v důsledku nesplnění této 
povinnosti bude Prodávajícímu uložena pokuta, zavazuje se Kupující Prodávajícímu tuto 
pokutu v plné výši uhradit, včetně všech případných škod, které v důsledku nesplnění této 
povinnosti Prodávajícímu vzniknou, a to do 10-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy k její 
úhradě. 

VI. 

Odpovědnost za vady 
 
1. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku, 

a v případě, že Kupujícím je spotřebitelem, pak ustanovením § 2165 a násl. občanského 
zákoníku.  

2. Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu případnou vadu Vozidla bez zbytečného odkladu 
poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, a to v místě sídla Prodávajícího.  

 

VII. 

 Smluvní pokuty 

 
1. V případě, že Kupující neuhradí řádně a včas výše sjednanou zálohu na kupní cenu za 

Vozidlo, a/nebo se dostane do prodlení s úhradou kupní ceny Vozidla, a/nebo s převzetím 
Vozidla delšího než 14 dnů, a/nebo jinak znemožní Prodávajícímu dodat Vozidlo dle této 
smlouvy, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši Kupní ceny vozidla, 
jak je sjednána výše v této smlouvě. Úhradou sjednané smluvní pokuty není dotčen nárok 
Prodávajícího na náhradu způsobené škody.  

2. Smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuta dle odst. 1 tohoto článku VII. této kupní smlouvy 
bude započtena na Kupujícím zaplacenou zálohu na kupní cenu Vozidla. Nesložil-li však 
Kupující zálohu na kupní cenu Vozidla, či ji nesložil v celé výši sjednané v této smlouvě, je 
Kupující povinen uhradit smluvní pokutu, nebo její část nezaniklou započtením na Kupujícím 
uhrazenou část zálohy nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy Prodávajícího 
k úhradě smluvní pokuty, či její neuhrazené části na adresu Kupujícího uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.   

 

 

VIII. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Kupující svým podpisem pod touto kupní smlouvou uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) souhlas se zpracováním 

všech poskytnutých osobních údajů Prodávajícímu, který je správcem těchto osobních údajů, 

a s jejich následným zpracováním, a dále souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů 

pro marketingové účely Prodávajícího, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací 
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o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách Prodávajícího, jakož i zasílání obchodních 

sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých 

službách informační společnosti v platném znění s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny 

i další údaje. Tento souhlas uděluje Kupující dobrovolně a na dobu neurčitou. Kupující může 

svůj souhlas kdykoli odvolat, a to písemným podáním na adrese Prodávajícího. Kupující 

potvrzuje, že byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních 

údajů Prodávajícím, zejména na to, že mu náleží práva dle ustanovení § 11 a 21 ZOOÚ. 

 

2. Kupující uděluje Prodávajícímu v souladu s ustanovením § 2 odst. 6 zákona č. 328/1999 Sb., 

o občanských průkazech ve znění předpisů pozdějších souhlas k pořízení kopie občanského 

průkazu, popř. v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních 

dokladech, ve znění předpisů pozdějších k pořízení kopie cestovního dokladu. 

 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  
 

4. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 
 

5. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy smluvních stran právním řádem 
České republiky, a to ustanoveními občanského zákoníku.  
 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
 
V Hradci Králové dne 04.12.2020 
 
 
 
.....................................................                 ..................................................... 

           STRATOS AUTO, s. r. o.                                     Vodovody a kanalizace Přerov,a.s 

      Radek Houska                                          Ing. Miroslav Dundálek 

 
- 


