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KUPNÍ SMLOUVA 

 
k veřejné zakázce č. N006/21/V00010168 s názvem: „Nákup automobilů“ 

 

 

 

 

Archiv bezpečnostních složek 

se sídlem:    Siwiecova 2428/2, Praha 3 -Žižkov 13000, CZ 

zastoupen:         Mgr. Světlana Ptáčníková, ředitelka   

IČO:    75112817 

zřízen zákonem č.181/2007 Sb. 

bankovní spojení:   ČNB Na příkopě 28. Praha 1, 115 03, číslo účtu: 6926031/0710 

kontaktní osoba:  Ing. Albert Sidó, 211 008 227, albert.sido@abscr.cz 

 

(dále jako „Kupující“) 

 

a 

 

Přerost a Švorc – auto, s.r.o. 

se sídlem:    Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6, CZ 

IČO:    63073188 

DIČ:     CZ63073188 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 35976 

zastoupená:    Liborem Přerostem, jednatelem 

bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 1567762/0800 

kontaktní osoba:   Ondřej Loský, 602 414 215, losky@prerost-svorc.cz 

 

(dále jako „Prodávající“) na straně druhé 

 

(Prodávající a Kupující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„Smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2079 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Kupní smlouvu 

(dále jen „Smlouva") 

 

mailto:albert.sido@abscr.cz
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje Kupujícímu dodat na základě veřejné 

zakázky N006/21/V00010168 s názvem: „Nákup automobilů“, předmět koupě, jak je 

specifikovaný v čl. II. této Smlouvy a umožnit mu nabýt k předmětu koupě 

vlastnického právo. 

1.2. Kupující se touto Smlouvou zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí za něj 

Prodávajícímu v čl. III této Smlouvy specifikovanou kupní cenu. 

2. PŘEDMĚT KOUPĚ 

2.1. Předmětem koupě je dodávka 3 (tří) nových osobních silničních automobilů (vozidla 

kategorie Ml), specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy jako její nedílné součásti, 

rozšířená záruka a rozšířený záruční servis. 

2.2. Kupující se zavazuje za předmět koupě, jak je specifikován v odst. 2.1. této Smlouvy, 

zaplatit celkovou kupní cenu ve výši 1 610 228,40- Kč včetně DPH, a to za 

podmínek stanovených touto Smlouvou 

2.3. Podpisem této Smlouvy se Prodávající zavazuje poskytovat Kupujícímu i veškeré 

další plnění v souladu a za podmínek ujednaných ve Smlouvě. 

3. KUPNÍ CENA 

3.1. Kupní cena prvního osobního silničního automobilu (dále jen „automobil“) činí 

bez DPH 281 579,13- Kč 

Cena rozšířené záruky bez DPH 4 004,13- 

Cena rozšířeného záručního servisu bez DPH 11 520,66- Kč 

DPH v sazbě 21% 62 223,83- Kč 

Cena celkem včetně DPH 359 327,75- Kč 

3.2. Kupní cena druhého automobilu činí 

bez DPH 364 632,65- Kč 

Cena rozšířené záruky bez DPH 6 471, 08- Kč 

Cena rozšířeného záručního servisu bez DPH 12 223,14- Kč 

DPH v sazbě 21% 80 330,63- Kč 

Cena celkem včetně DPH 463 657,50- Kč 

3.3. Kupní cena třetího automobilu činí 

bez DPH 628 126,58- Kč 

Cena rozšířené záruky bez DPH 7 497,52- Kč 

Cena rozšířeného záručního servisu bez DPH 15 128,93- Kč 

DPH v sazbě 21% 136 490,12- Kč 

Cena celkem včetně DPH 787 243,15- Kč 
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3.4. Celková kupní cena za předmět smlouvy včetně rozšířené záruky, rozšířeného 

záručního servisu činí  

Bez DPH 1 331 183,82- Kč 

DPH 279 044,58- Kč 

Celková kupní cena včetně DPH 1 610 228,40- Kč 

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu předmět koupě nejpozději do 6 měsíců od 

nabytí účinnosti této Smlouvy. O přesném datu dodání předmětu koupě Prodávající 

Kupujícího vyrozumí emailem odeslaným kontaktní osobě minimálně 7 (sedm) 

pracovních dnů před plánovanou předávkou předmětu koupě.  

4.2. Místem plnění Smluvní strany pro účely této Smlouvy sjednávají Branické náměstí 

777/2, Praha 4, 147 00.   

5. KONTAKTNÍ OSOBY 

5.1. Osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních za Kupujícího je: 

Ing. Albert Sidó, 211 008 227, albert.sido@abscr.cz 

Osobou pověřenou jednat za Kupujícího při převzetí předmětu plnění je: 

Ing. Albert Sidó, 211 008 227, albert.sido@abscr.cz  

5.2. Osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních, záručního servisu a záruky za 

jakost za Prodávajícího je: 

Ondřej Loský, 602 414 215, losky@prerost-svorc.cz 

Osobou pověřenou jednat za Prodávajícího při předání předmětu plnění je: 

Ondřej Loský, 602 414 215, losky@prerost-svorc.cz 

6. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

6.1. Předmětem plnění dle této Smlouvy jsou 

a) dodávka tří nových osobních silničních motorových automobilů (dále jen 

„automobil“), s rozšířenou zárukou a rozšířeným záručním servisem 

b) servisní smlouva jako Příloha č. 3.  

6.2. Rozsah a podmínky poskytování záručního servisu stanoví podrobně čl. VII. této 

Smlouvy. 

6.3. Automobily dodávané na základě této Smlouvy budou při předání Kupujícímu 

opatřena nejméně: 

a) povinnou výbavou v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy 

účinnými ke dni předání každého vozidla Kupujícímu
1
, 

                                                 
1 Ke dni uzavření této Smlouvy se jedná o povinnou výbavu ve smyslu ust. § 31 a přílohy č. 12 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb., o schvalování 

technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

mailto:albert.sido@abscr.cz
mailto:albert.sido@abscr.cz


  N006/21/V00010168 

 č.j. ABS 4899/2021 

Stránka 4 z 9 

 

b) oběma částmi osvědčení o registraci vozidla, v nichž bude Kupující uveden jako 

vlastník jednotlivého vozidla, 

c) návodem k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

d) servisní knížkou,  

e) záručním listem,  

f) 2 (dvěma) kusy klíčů, 

g) oběma sadami pneumatik včetně disků (s tím, že na všech automobilech budou 

instalovány letní či zimní pneumatiky podle termínu dodání automobilů, jak je 

stanoveno v odst. 6.7. 

h) plně doplněnými provozními kapalinami. 

6.4. Součástí závazku Prodávajícího dle této Smlouvy je dále: 

a) zajištění registrace automobilů k provozu na pozemních komunikacích v souladu 

se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 

Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

b) dodání automobilů do místa plnění dle Smlouvy. 

6.5. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu automobily připravená k řádnému provozu 

a po provedení kompletního předprodejního servisu, o čemž Prodávající učiní čestné 

prohlášení, které bude neoddělitelnou součástí Dodacího listu ke každému 

automobilu.  

6.6. Prodávající se zavazuje, že obě sady dodaných pneumatik (tj. zimní i letní) vč. disků 

budou odpovídat hmotnostním a rychlostním specifikacím automobilu stanoveným 

ze strany výrobce automobilu. Rozměry letních i zimních pneumatik budou shodné. 

Prodávající se dále zavazuje, že dodané letní i zimní pneumatiky budou v okamžiku 

předání automobilů zcela nové. 

6.7. V případě, že automobily na základě Smlouvy budou Kupujícímu předávány v 

období od 1. 4. do 31. 10., budou na automobilech nainstalovány letní pneumatiky. 

Pokud dojde k předání automobilů v období od 1. 11. do 31. 3., zavazuje se 

Prodávající, že na všech automobilech budou nainstalovány zimní pneumatiky. 

6.8. Prodávající se zavazuje, že automobily budou schváleny pro provoz na pozemních 

komunikacích, jakož i že celý předmět plnění dle této Smlouvy bude vyhovovat 

bezpečnostním standardům, jejichž použití je obvyklé u obdobných produktů, a 

rovněž bude odpovídat závazným technickým, bezpečnostním, emisním a dalším 

dotčeným normám platným v České republice.  

6.9. Prodávající prohlašuje a podpisem této Smlouvy potvrzuje, že je autorizovaným 

Prodejcem automobilů pro Českou republiku, disponuje veškerými potřebnými 

oprávněními, kapacitami, odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi k 

řádnému plnění této Smlouvy. 

6.10.Kupující se zavazuje poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost k řádnému 

splnění povinností dle této Smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně, vystavit plnou 

moc pro registraci automobilů dle odst. 6.4. 
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7. ZÁRUČNÍ SERVIS 

7.1. Prodávající se zavazuje zajistit poskytování záručního servisu automobilům, a to ode 

dne podpisu Dodacího listu potvrzujícího akceptaci bez výhrad, a poskytovat ho po 

celou dobu trvání záruky za jakost. 

7.2. Prodávající se zavazuje, že záruční, resp. garanční prohlídky (dále jen „Záruční 

prohlídky“) budou prováděny tak často a v jejich rámci budou provedeny vždy 

přesně takové servisní úkony, jak je předepsáno Prodávajícím, příp. výrobcem 

automobilů, jedná-li se o odlišné subjekty, pro řádné plnění podmínek záruky za 

jakost. 

7.3. Záruční servis a předepsané Záruční prohlídky stanovené Prodávajícím příp. 

výrobcem automobilů, budou po celou dobu trvání záruky za jakost Prodávajícím 

prováděny výhradně v autorizovaném servisu, (dále jen „Autorizovaný servis“) a to 

zdarma. Prodávající se zavazuje předat seznam sítě autorizovaných servisů po celé 

České republice jako Přílohu č. 2 této Smlouvy. Tento seznam je povinen pravidelně 

aktualizovat.  

7.4. Prodávající se zavazuje zajistit Záruční servis nebo předepsané Záruční prohlídky 

v souladu s předepsanými pokyny Prodávajícího nebo výrobce vozidel formou 

objednávky od Kupujícího. Smluvní Strany dále sjednávají, že Prodávající sdělí 

Kupujícímu datum provedení Záruční servisu nebo předepsané Záruční prohlídky 

prostřednictvím e-mailové adresy k tomu určené ve Smlouvě nejpozději do 5 (pěti) 

pracovních dnů ode dne odeslání objednávky.  

8. ZÁRUKA NA JAKOST 

8.1. Prodávající prohlašuje, že automobily budou prosty jakýchkoliv vad, právních nebo 

věcných a jejich vlastnosti budou v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

a příslušnými technickými a emisními normami. Prodávající dále prohlašuje, že 

jakost automobilů umožňuje jejich řádné užívání pro účel, ke kterému se automobily 

zpravidla užívají a po dobu záruční doby si zachovají obvyklé vlastnosti.  

8.2. Prodávající odpovídá za veškeré vady, které mají vozidla v době jejich předání a za 

vady, které se vyskytnou během záruční doby. Prodávající rovněž odpovídá za vady 

automobilů, které vznikly až po předání, pokud tyto způsobil svou činností nebo 

porušením svých povinností. 

8.3. Podpisem této Smlouvy Prodávající poskytuje na automobily komplexní záruku za 

jakost ve smyslu ustanovení § 2113 občanského zákoníku v délce 60 (šedesáti) 

měsíců nebo do najetí 60.000 km (šedesát tisíc kilometrů) podle toho, co nastane 

dříve.  

8.4. Záruční doba dle odst. 8.3. této Smlouvy začíná plynout okamžikem podpisu 

Dodacího listu potvrzujícího převzetí jednotlivého automobilu bez výhrad 

Kupujícím. 

8.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující jednotlivé automobily pro vady, za 

které odpovídá Prodávající, nemohl užívat. 

8.6. Vady, které Kupující zjistí na jednotlivých automobilech v době, kdy trvá záruka za 

jakost, je Kupující oprávněn uplatnit u Prodávajícího prostřednictvím kontaktních 

osob a e-mailových adres, které budou pro účely oznámení záručních vad uvedeny ve 

Smlouvě, a to kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy Kupující takové 
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vady zjistil nebo mohl zjistit (dále jen „Oznámení o vadě“). Oznámení o vadě se 

považuje za doručené dnem a časem, kdy byl e-mail obsahující Oznámení o vadě 

odeslán na e-mailovou adresu k tomuto určenou Prodávajícímu. 

8.7. Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že touto Smlouvou Kupujícímu zakládá 

následující nároky při uplatnění záručních vad: 

a) odstranění vady dodáním nové věci, pokud to není vzhledem k povaze vady 

nepřiměřené (např. v případě výskytu třetí opakované závažné závady motoru 

automobilu), 

b) dodání chybějící věci, 

c) odstranění vady opravou věci, 

d) přiměřená sleva z Kupní ceny automobilu, 

e) odstoupení od Kupní smlouvy. 

8.8. Kupující je oprávněn v Oznámení o vadě určit způsob vyřízení vady, a to bez ohledu 

na skutečnost, zda jde o vadu znamenající podstatné či nepodstatné porušení této 

Smlouvy. Kupujícím určený způsob vyřízení vady musí být přiměřený typu řešené 

vady. Nevyužije-li Kupující tohoto práva, určí způsob řešení Prodávající. Kupující je 

dále oprávněn v Oznámení o vadě určit Autorizovaný servis dle Přílohy č. 2, do 

kterého automobil za účelem vyřízení záruční vady přistaví a stanovit datum, kdy tak 

učiní. 

8.9. Prodávající je povinen záruční vady automobilu odstranit, resp. vyřídit dle odst. 8.7., 

bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 14 (čtrnácti) pracovních dnů, ode dne 

přistavení automobilu do Autorizovaného servisu, který uvedl v Oznámení o vadě. 

Lhůtu pro odstranění, resp. vyřízení, záručních vad stanovenou v předcházející větě 

lze v odůvodněných případech a výhradně na základě předchozí písemné dohody 

Smluvních stran přiměřeně prodloužit.  

8.10.V případě, že po přistavení automobilu do Autorizovaného servisu není možné 

odstranit, resp. vyřídit, vady týž den, má Kupující nárok na zapůjčení náhradního 

automobilu stejné nebo vyšší třídy a jeho bezplatné užívání až do vyřízení vady.  

8.11.O vyřízení vady bude sepsán protokol o odstranění vad a předání, ve kterém bude 

uvedeno nejméně: 

a) označení automobilu a datum jeho převzetí Prodávajícímu,  

b) datum doručení Oznámení o vadě a přistavení automobilu do Autorizovaného 

servisu,  

c) specifikace vady,  

d) způsob vyřízení vady, 

e) datum vrácení bezvadného automobilu Kupujícímu.  

9. NÁHRADA ŠKODY 

9.1. Prodávající odpovídá v plném rozsahu za škodu, která vznikne v důsledku vadného 

předmětu plnění nebo v důsledku porušení jiné právní povinnosti Prodávajícího dle 

této Smlouvy, případně obecně závazných právních předpisů, technických či 

emisních norem, a to včetně škody na zdraví a/nebo škody spočívající v uložení 

sankce veřejnoprávní i soukromoprávní povahy Kupujícímu.  
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9.2. Náhrada škody je splatná ve lhůtě 7 (sedmi) dnů ode dne doručení písemné   výzvy 

Kupujícího k její úhradě. 

9.3. Škodu hradí Prodávající v penězích.  

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

10.1.Platba za předmět plnění bude prováděna Kupujícím formou bezhotovostního 

převodu, a to na základě faktury vystavené Prodávajícím. Prodávající se zavazuje 

vystavit fakturu nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne podpisu 

Dodacích listů bez výhrad.  

10.2.Smluvní strany si ujednaly, že přílohou faktury bude kopie samostatných Dodacích 

listů potvrzujících akceptaci předmětu plnění bez výhrad podepsaného Kupujícím. 

10.3.Prodávající bere na vědomí, že faktura musí vždy obsahovat: 

a) specifikaci Kupujícího a Prodávajícího dle ust. § 435 odst. 1 občanského zákíku

  

b) specifikaci této Smlouvy (číslo v CES), 

c) specifikaci automobilů, 

d) počet automobilů,  

e) položkové ceny s uvedením výše bez DPH, vč. DPH, výši DPH, 

f) bankovní spojení Prodávajícího odpovídají údajům uvedeným v registru plátců 

DPH, 

g) náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). 

10.4.Splatnost faktur se sjednává ve lhůtě 21 (dvacet jeden) kalendářních dnů ode dne 

jejich prokazatelného doručení na adresu sídla Kupujícího uvedenou v záhlaví této 

Smlouvy.  

10.5.Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky 

z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího. 

10.6.Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit Prodávajícímu, 

aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné náležitosti nebo údaje, 

chybí-li na faktuře některá z náležitostí nebo údajů nebo chybí-li příloha. Prodávající 

je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vystavit fakturu novou. 

Ode dne doručení opravené, příp. nové, faktury běží Kupujícímu nová lhůta 

splatnosti v délce 21 (dvacet jeden) kalendářních dnů. 

10.7.Platby dle této Smlouvy budou probíhat výhradně v korunách českých včetně DPH a 

rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně. 

10.8.Prodávající bere na vědomí, že Kupující neposkytuje zálohové platby a není plátcem 

DPH. 

11. SANKCE 

11.1.Kupující je oprávněn požadovat na Prodávajícím v případě prodlení s termínem 

dodávky dle této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 



  N006/21/V00010168 

 č.j. ABS 4899/2021 

Stránka 8 z 9 

 

českých) za každý započatý den prodlení s dodáním Automobilu (tj. nárok na tuto 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč má Kupující samostatně ve vztahu ke každému 

Automobilu, který má být na základě Kupní smlouvy dodán). 

11.2.Kupující je oprávněn požadovat na Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč 

(slovy: tři tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení v případě, že je v 

prodlení s termínem odstranění, resp. vyřízení, záručních vad Automobilu dle  této 

Smlouvy. 

11.3.Kupující je oprávněn požadovat na Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč 

(slovy: tři tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení s plněním 

povinnosti ujednané v ustanovení odst. 7.4. této Smlouvy. 

11.4.Kupující je oprávněn požadovat na Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 

(slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení závazku nebo 

povinnosti ujednané v ustanovení odst. 7.3. a této Smlouvy. 

11.5.Kupující je oprávněn požadovat na Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

(slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti nebo 

nepravdivé prohlášení dle ustanovení odst. 6.8., 6.9., této Smlouvy.  

11.6.V případě prodlení Kupujícího s úhradou řádně vystavené a doručené faktury je 

Prodávající oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení. 

11.7.Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne doručení 

písemné výzvy Prodávajícímu k jejímu uhrazení. 

11.8.Ujednáním o smluvní pokutě, ani její případnou úhradou není dotčeno právo 

Kupujícího domáhat se náhrady škody v plné výši. Ustanovení § 2050 občanského 

zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužije. 

11.9.Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího povinnosti splnit závazek 

utvrzený smluvní pokutou. 

11.10. Prodávající výslovně prohlašuje a činí nesporným, že výše smluvních pokut 

odpovídá významu a závažnosti povinností, jejichž plnění je ujednáním smluvních 

pokut utvrzováno, a jako takové nejsou v rozporu s principy poctivého obchodního 

styku ani dobrými mravy. 

12. DALŠÍ POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

12.1.Prodávající je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřené pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností třetím osobám. Na požádání 

Kupujícího je Prodávající povinen ve lhůtě 3 (tří) pracovních dní ode dne doručení 

výzvy Kupujícího prokázat Kupujícímu platnost tohoto pojištění. 

12.2.Prodávající a Kupující jsou povinni si poskytovat součinnost a vzájemně se 

informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné plnění této Smlouvy.  

12.3.Prodávající se zavazuje poskytnout plnění dle této Smlouvy v souladu se zájmy 

Kupujícího a při veškeré své činnosti dbát jeho dobrého jména a nedopustit se 

jednání, které by mohlo dobré jméno Kupujícího jakkoliv ohrozit nebo poškodit. 

12.4.Prodávající se zavazuje plnit předmět této Smlouvy řádně a včas, s potřebnou 

odbornou péčí, podle pokynů Kupujícího a v souladu se zájmy Kupujícího, jakož i 

právními předpisy.  
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12.5.Prodávající se zavazuje neprodleně oznámit písemnou formou Kupujícímu překážky, 

které mu brání v plnění předmětu Smlouvy a upozornit Kupujícího na potenciální 

rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která 

riziko zcela vyloučí nebo sníží. 

12.6.Prodávající bere na vědomí, že je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu 

kontroly např. podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 

pozdějších předpisů, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Veřejné 

zakázky. Dále bere Prodávající na vědomí, že je podle ustanovení § 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.  

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1.Tato Kupní smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních 

stran obdrží po jednom vyhotovení. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí 

být činěny pouze písemně formou číslovaného dodatku podepsaného oběma 

smluvními stranami. 

13.2.Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

Účinnosti tato Smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 

č. 340/2015 Sb., 

13.3.Veškeré závazkové právní vztahy spojené s touto Kupní smlouvou se řídí právním 

řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

13.4.Prodávající souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), podle něhož je Kupující 

povinen smlouvy do registru vkládat pod sankcí neplatnosti. 

13.5.Kupující při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s právními předpisy 

Evropské unie a České republiky. Podrobnější informace jsou uvedeny na 

www.abscr.cz. 

13.6.Obě smluvní strany prohlašují, že si kupní smlouvu sepsanou na základě svobodné 

vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že níže podepsané osoby jsou oprávněné 

k uzavření kupní smlouvy. Na důkaz toho připojují níže své podpisy 

13.7.Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy: 

Příloha č. 1: Specifikace předmětu koupě 

Příloha č. 2: Seznam Autorizovaných servisů 

Příloha č. 3:  Servisní smlouva 

 

V Praze dne     V Praze dne  

 

 

…………………………   ……………………………………. 

Mgr. Světlana Ptáčníková   Libor Přerost 

ředitelka     jednatel 

http://www.abscr.cz/
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