
KUPNÍ SMLOUVA

Prodávající: Přerost a Švorc - auto, s.r.o.

společnost zapsaná v obch. rejsďíku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 35976

sídlem: 
jednající: 
IČ/DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Kontaktní osoba; 
Telefon / GSM: 
E-mail:

Praha 6, Veleslavínská 39, PSČ 162 00 
Liborem Přerostem, jednatelem 
63073188 / CZ63073188

vedoucí prodře ojetých vozidel

jako prodávající na straně jedné (dále jen „prodávající') 

a

Kupující; Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
společnost zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8137

sídlem: Třeboň, Lázeňská 1001, PSČ 379 01
j^najíd: prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem
IC / DIC: 25179896 / CZ25179896

osoba oprávněná k převzetí plnění:
Telefon / GSM:
E-mail:
Číslo smi. 10SM210191/2021

jako kupující na straně druhé (dále jen „kupiqiGi*)

(prodávající a kupující společně dále jako „smluvní strany" a každý jednotlivě jako „smluvní strana") 

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále též jen „smlouva"):

1.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení k veréjné zakázce 
malého rozsahu s názvem „Dodávka osobního automobilu", zahájeného kupujícím Jako veřejným 
zadavatelem, analogicky k příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
věřených zakázek, v účinném znění. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávad 
dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahujb' se k uvedené veřejné zakázce.

2. Tato smlouva je uzavírána v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník"), a vychází ze zadávad 
dokumentace a z podané nabídky prodávajícího.

3. Není-lř některá otázka řešena touto smlouvou, platí pro vztahy smluvních stran podmínky 
obsažené v zadávací dokumentací a v občanském zákoníku.



II.
ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY, ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

1. Účelem této smlouvy Je stanovení obsahových požadavk&, postupQ, obchodních podmínek a 
dalších smluvních ujednání, na jejichž základě dojde k realizaci dodávky 1 kusu osobního 
motorového vozidla po dobu účinnosti této smlouvy.

2. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické 
právo k 1 kusu osobního vozidla zn. Škoda, homologovaného a technicky zpflsobilého typu ve 
smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a o 
změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu zpfisobenou provozem vozidla 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s technickými parametry 
a výbavou dle požadavků kupujícího (dále jen „predmět koupě"). Předmět koupě je přesně 
vyspecifikován v příloze - „Specifikace předmětu plnění” této smlouvy.

3. Obě strany se dohodly, že předmět koupě bude dodán jednorázovým plněním do místa plnění, 
uvedeného v čl. IV odst. 2 této smlouvy, nejpozději však do termínu, uvedeného v či. IV., odst. 
1 této smlouvy.

4. Kupující je povinen za předmět koupě a včas zaplatit kupní cenu sjednanou v této smlouvě.

2.

3.

III.
KUPNÍ CENA

Celková kupní cena za celý předmět koupě, tj. za 1 ks vozidla činí; 

bez DPH
výše DPH v sazbě 21%
konečná cena včetně případné DPH

Kupní cena za předmět koupě zahrnuje veškeré náklady a rizika, související s plněním této 
smlouvy, jako např. veškeré daně, cla, inflaci české měny, změny kurzů &ské měny vůči 
zahraničním měnám, poplatky, doprava včetně pojištění do místa plnění, pfedpokládaný vývoj 
cen vstupních nákladů apod.

Kupní cena za předmět koupě je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vyjma případu, kdy 
v průběhu plnění této smlouvy dojde k úpravě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a na základě této úpravy dojde ke zvýšení příslušné sazby daně 
z přidané hodnoty, resp. kupní ceny vč. DPH. Rozhodným dnem je den uskutečnění zdanitelného 
plnění. Změna kupní ceny na základě jiných viivů, zejména jako jsou inflace české měny, hodnota 
kurzu české měny vůči zahraničním měnám, či jiné faktory s vlivem na měnový kurz, stabilita 
měny, cla apod., není přípustná.

IV.
ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Doba plnění: Prodávající zahájí plnění této smlouvy ihned po řádném uzavření této smlouvy, a 
ukončí plnění této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dnů od řádného uzavření této smlouvy.

2. Místo plnění; místem plnění této smlouvy je sídlo prodávajícího. Po vzájemné domluvě obou 
stran lze místo plnění změnit.

3. Prodávající dodá předmět koupě v dohodnutém termínu, řádně a včas. Případné změny 
v termínech z důvodu podstatných nepředvídatelných překážek (vyšší moc) na straně jedné ze 
smluvních stran budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě.

4. Smluvní strany si jsou vědomy aktuální situace s pandemií CO\/ID“19, a berou na vědomí, že 
okolnosti, spojené s pandemií, nejsou důvodem k prodloužení lhůty dodání předmětu koupě.
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PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY

1. Kupující neposkytne prodávajícímu za předmět koupě jakékoliv zálohové platby.

2. Kupující uhradí prodávajícímu cenu prédmětu koupě bankovním převodem na základě daňového 
dokladu (faktury) vystaveného prodávajídm. Splatnost daňového dokladu je 21 dn5 po dni Jeho 
doručení kupujícímu. Daňový doklad je prodávající oprávněn vystavit až po řádném předání a 
převzetí předmětu koupě bez vad a nedodělkfi.

3. Daňový doklad musí být vystaven v souladu s obecně závaznými právními předpisy a jeho 
přílohou musí být předávací protokol (dodad list), potvrzený kontaktními osobami smluvních 
stran.

4. Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad je považován za uhrazený dnem odepsání 
fakturované částky z účtu kupujícího.

5. Úhrada za předmět koupě se provede v české měně (Kč nebo CZK).

6. V případě, že daňový doklad nebude mít požadované náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ho 
ve IhOtě splatnosti zpět prodávajícímu s uvedením důvodu k doplnění či úpravě. Splatnost 
doplněného či opraveného daňového dokladu po6ná běžet znovu ode dne doručení doplněného 
či upraveného daňového dokladu kupujícímu.

7. Smluvní strany se dohodly, že stane-ll se prodávající nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad 
prodávajícího bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo 
uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je kuppjící oprávněn z finančního plnění uhradit 
daň z pňdané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně prodávajícího.

VI.
PŘEDÁNÍ A převzetí PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Vlastnické právo k předmětu koupě nabývá kupující Jeho převzetím. Až do okamžiku řádného 
předání přemetu koupě nese nebezpečí škody na předmětu koupě prodávající a je jejím 
výlučným vlastníkem. Okamžikem převzetí předmětu koupě se výlučným vlastníkem stává 
kupujía'.

2. Prodávající provede dodávku pradmětu koupě na svoje náklady.

3. Prodávající je povinen dodat kupujícímu předmět koupě s v^kerými doklady, potřebnými pro 
zápis vozidla do příslušné evidence motorových vozidel. Smluvní strany se zavazují poskytnout 
příslušnou bezodkladnou součinnost nutnou k provedení převodu vozidla v Registru motorových 
vozidel (vystavení plné moci pro převod apod.}.

4. Kupující je povinen od prodávajícího předmět koupě bez vad převzít.

5. Prodávající se zavazuje, že vozidlo nebude mít v době předání najeto více než 6.000 km.

1.

2.

3.

VII.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

Prodávající odpovídá kupujícímu v souladu s platnými právními předpisy a touto smlouvou za 
vady předmětu koupě, ij. vozidla zn. Škoda, dále dodávaných originálních dílů a originálního 
příslušenství, popř. dalšího příslušenství, dodávaného s předmětem koupě.

Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu protokolu o převzetí předmětu koupě kupujídm.

Oznámení o vadách předmětu koupě, na něž se vztahuje záruka, musí být učiněny písemně. 
Prodávající je povinen započít s odstraňováním reklamované vady bez zbytečného prodlení. 
Prodávajid současně písemně oznámí kupujícímu, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k 
odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.

Prodávající je povinen odstranit vady předmětu koupě, na něž se vztahuje záruka, nejpozději do 
30 dnů ode dne doručení oznámení o vadách. Za odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, 
se považuje stav, kdy je předmět koupě bez těchto vad předán zpět kupujícímu.
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Vlil.
SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

1. V případě prodlení prodávajídho s předáním pi^mětu koupě kupujícímu v termínu z důvodů na 
straně prodávajídho má kupujíd právo vyúčtovat prodávajídmu smluvní pokutu ve výši 1 000,' 
Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávajid oprávněn po kupujícím 
požadovat zaplacení úroku z prodlení v souladu s platnými zákonnými normami.

3. Smluvní strany se dohodly, že je kupující oprávněn započítat smluvní pokuty proti platbám za 
plnění prodávajícího. Smluvní pokuty lze kumulovat.

4. Povinnost, jedíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána plnit 
i po zaplacení smluvní pokuty.

XX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, tj. osobami oprávněnými 
jednat za smluvní strany ve věcech smiuvních, a účinností dnem zveřejnění v Registru smluv.

2. Smluvní strany betou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách údnnostl některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy 
zajistí kupující.

3. Smluvní strany jsou vázány obsahem této smlouvy.

4. Tato smlouva a práva a povinností z ní vyplývajíd se ndí českým právem. Práva a povinností 
smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí občanským ^toníkem a 
pi^pisy souvisejícími.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou st^nopisech.

6. Veškeré změny čl doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, a to formou 
písemných, vzestupně Číslovaných dodatků k této smlouvě potvrzenými oběma smluvním! 
stranami, a to osotemi oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech smluvních.

7. Prodávající má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. c) a § 13 
zákona o finanční kontrole, Q. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách zboží a služeb 
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření 
příslušné operace. Tutéž povinnost je prodávajid povinen požadovat po svých poddodavatelích.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

9.

• Příloha - Specifikace předmětu plnění,
• Příloha - Nabízená specifikace vozidla.

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu před jejím podepsáním pře&tly, jejímu obsahu rozumí a 
s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz svého souhlasu připojují obě smluvní strany své podpisy.

V Praze dne V Třeboni dne

Libor Přerost, jednatel 
Přerost a Švorc - auto, s.r.o.

(za prodávajícího)

prof. JUDr. Vilém Kahoilet:i8&Di 

(za kupiqícího)
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Specifikace předmětu plnění

Škoda Superb Laurin a Klement 2,0 TDI140 kW 7”AP 4x4:

Technická specifikace:

- kategorie vozidla Ml - osobní automobil,
- karoserie dle homologace jako „AA SEDAN"
- vznětový motor, přeplňovaný turbodmychadlem,
- zdvihový obsah motoru 1.968 cm^,
- maximální výkon motoru 140 kW,
- maximální točivý moment motoru 400 Nm,
- vozidlo plníc! emisní normu EURO 6 DG,
- spotřeba pro kombinovaný provoz 4,81/100 km dle měření metodikou NEDC,
- emise CO2 pro kombinovaný provoz 127 g/km dle měření metodikou NEDC,
- 7mi stupňová automatická převodovka s možností volby stupňO ovládáním pod volantem,
- pohon 4x4, automaticky připojitelný,
- pohotovostní hmotnost vozidla 1.665 kg,
- celková hmotnost vozidla 2.272 kg,
- užitečné zatlení vozidla 607 kg,
• délka vozidla 4.869 mm,
- šířka vozidla 1.864 mm bez vnějších zpětných zrcátek / 2.031 mm s vnějšími zpětnými zrcátky,
- výška vozidla 1.503 mm,
' rozvor náprav 2.836 mm,
• vozidlo nesmí být v době podání nabídky starší než 14 měsíců,
- aktuální nájezd v době podáni nabídky nesmí být výše než 6DOO km,
- záruka na vozidio 5 let nebo do ujeti 100.000 km, co nastane dříve, od data 1. registrace vozidla.

Barevné provedení:

• barva karoserie černá metalická Magie,
- interiér s potahy sedadel v tmavě hnědé kůží, od spodní linie oken vzhůru včetně tropu béžový.

Výbava vozidla Škoda Superb Laurín a Klement 2,0 TDI 140 kW 7*AP 4x4:

Bezpečnostní výbava vozidla:

- ABS • protiblokovací brzdový systém,
- ASR - protiprokiuzové zařízení,
- ESC / ESP - elektronický stabilizační systém,
- EDS • elektronická uzávěrka diferenciálu,
' HHC - asistent rozjezdu do kopce,
• asistent pro sledování odstupu od vpředu jedoucího vozidla s funkcí automatického zpomalování a 
brzdění,

- asistent pro jízdu v pruzích,
- asistent sledování mrtvého úhlu za vozidlem,
- asistent sledování únavy řidiče,
- airbagy čelní pro řidiče a spolujezdce vpředu,
- airbagy boční pro řidiče a spolujezdce vpfedu,
- airbagy hlavové pro řidiče a spolujezdce vpředu a vzadu.



' airbag kolenní pro řidiče,
' tříbodové bezpečnostní pásy pro všechna sedadla, vCetné signalizace při nezapnuti,
' výškově nastavitelné hlavové opěrky pro všechna sedadla,
- full LED hlavni světlomety s funkci odstinění paprsku světla pro zamezeni oslňování protijedoucích 
vozidel pří jízdě na dálková světla,

• přední mlhové světlomety s funkcí přisvěcování do zatáček v městských rychlostech,
- automatické pfepnutí denního svícení na potkávací světla při zhoršení světelných podmínek (light 
assistant),

- signalizace vzdálenosti při parkování vizuální a akustická, se senzory vpředu a vzadu,
- automatické zatmavení vnitřního zpětného zrcátka při oslnění zezadu,
- automatické zatmavení vnějšího zpětného zrcátka na straně řidiče při oslnění zezadu,
- bezpečnostní světla na vnitřních výplních bočních dveří vpředu a vzadu, automaticky aktivovaná 
při otevření dveří,

- elektrické vyhřívání čelního okna,
- elektrické vyhřívání zadního okna,
- rezervní kolo neplnohodnotné, zvedák vozidla, klič na šrouby kol.

Vnější, vnitřní a ftinkční výbava:

-18 kola z lehkých slitin s letními pneumatikami -4 ks,
- adaptivní podvozek (3 různá nastavení úrovně tlumení tlumičů podvozku),
- centrální zamykání s dálkovým ovládáním, 3 funkční klíče k vozidlu,
- systém bezklfčového odemykání, zamykaní a startování vozidla,
- elektronický imobilizér,
- plně automatická dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací,
- elektrjcky vyhřívaný, kožený muhifunkční volant s ovládáním rádia, HF sady a palubního počítače,
- elektrické ovládání sedadel vpřédu (podélný a věkový posun, sklon opěradla, bederní opěrka),
- elekbfcké vyhřívání sedadel vpředu a vnějších vzadu,
• elektrická ventilace sedadel vpředu,
• loketní opěrka mezi sedadly vpředu,
- loketní opěrka mezi vnějšími sedadly vzadu, výklopná ze sedadla uprostřed,
- opěradla zadních sedadel dělená, sklopná směrem vpřed,
- elektrické ovládání bočních oken vpředu a vzadu,
- v^í stupeň tónování oken od sloupku vzad,
- mechanicky ovládané stínící roletky pro boční okna vzadu a zadní okno,
- elektrické ovládání, vyhřívání a sklápění vnějších zpětných zrcátek,
• kaplička přístrojů v provedení se zobrazovacím displejem, bez mechanických ukazatelů,
• infotainment s 9,2* barevnou dotykovou obrazovkou, integrovaným rádiem, navigačním systémem 
Columbus a handsfree sadou s technologií Bluetooth,

• Ix 12V zásuvte pro cestující vpředu + Ix 12V zásuvka pro cestující vzadu + Ix 12V v zavazadlovém 
prostoru,

- USB konektor pro cestující vpředu,
• elektrické ovládání víka zavazadlového prostoru v celém rozsahu pohybu s bezdotykovým 
ovládáním,

- tkané interiérové koberce,
• gumové interiérové koberce,
- gumový koberec do zavazadlového prostoru,
- povinná výbava vozidla.
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PREROST A SVORC AUTO

Skoda superb
2.0TDi/140kWL&K

aktuální nabídka ke dni 25 8.2021

28.9.2020

Barva:
Karosérie:
Stav;
Původ:
První majitel: 
Servisní knížka: 
STKdo:

5 970 km

černá perleť 
sedan 14
gerféktnf, neha^rovino

ano
ano
09/2024

140 kW(190 k)

Původní cena;

1 968 ccm DSG, 7 stup.

Výbava: Blind spot detect / Side assist, vyhflvané trysl^ ostřikovače čelního skla, ABS - antiblokovací systém, 
Adaptivní podvozek/ OCC, Adaptivní tempomat 210 km/h, airbag kolenní, Airbag ildiCe a spolujezdce, airbagy boční, 
airbagy hlavové, ALU kola. Asistent dálkových světel, Asistent jízdy s přívěsem. Asistent rozjezdu do kopce, Asistent 
rozpoznání únavy řidiče. Asistent vyparkování, ASR - protíprokluzový systém, autom. převodovka, automatická 
uz^érka diferenciálu, BAS - brzdový asistent, bezklíčové odemykání, Bluetooth, dálkově ovládané centrální zamykáni, 
dekor interiéru (dřevo, hNník atp.}, dětená zadní sedadla, deSfový senzor, Digitální přístrojový štít, driver activity 
assistant - rozpoznání únavy, El. ovládaná okna. Ei. ovládaná přední sedadla, El. ovládané 5. dveře, el. ovládáni 
zrx^tek, El. sklopná zrcátka, el. vyhřívané přední sklo, ESP - stabilizace podvozku, filtr pevných částic, handsfioe. 
Hlasové ovládání, imobilizér, Isofíx, Klimatizace automatiďtá vícezónová, klimafiizovaná přihrádka, Konektivíta, kontrola 
tlaku v pneu, kožené čalounění sedadel, tane assist-asistent kontroly jízdy v jízdním pruhu, LEO denní svícení, loketní 
opěrka přední, loketní opěrka zadní, malý kožený paket, MATRIX LED světlomety, Maxi Dot, metalický lak, multifunkčnf 
volant nastavitelný volant, navigační systém. Nouzové volání. Omezovač rychlostí, originální autorádio, ostřikovače 
světlometů, palubní počítač. Parkovací asistent, Parkovací kamera, parkovací senzory, pohon všech kol, posilovač 
řízení, přední mlhovky. Razení na volantu, Roletky zadních oken, senzor světel, Smartlink-zrcadlení mobilního 
telefonu, sound systém s více reproduktory, Start-stop systém, startováni tlačítkem, temponiat, tónovaná skla, traveller

www.skodaplus.cz PěEKOST A ŠVOtíC AUTO, V«fwlBvln*ki 39,16200 Pnha S, tel.

Údaje obsažené v léto ttarté vozu mtjl intbmiatjvni chsiakter. Tato indikattimt nabídka není nabídkou ve smyslu S1731 nebo § 1732 obSantkého zékontku, ani se najednii 
o verajftř pnsllb dle § 1733 občanského z^tonfloj. Z léto IndíkaitivnI nabídky nevzniká néiok na uzavíenr smlouvy.

http://www.skodaplus.cz
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assistant - rozpoznáváni dopravních znafiek, ukazatel vn^šl teploty, USB, vyhřívaná zrcátka, vyhříváni sedadel vpředu, 
vyhřívaný volant

Poznámlui; 1.MAJiTEL,NEHAVAROVANÉ, SERVISNÍ KNÍŽKA, PRODLOUŽENA ZARUKA OD VÝROBCE DO 
08/2025ř MAX 100.000 KM, CENA NOVÉHO VOZU První mapel, servisní knížka, nehavarováno.

WWW.SkodaplU5.cz PftEROSTASVORCAUTO,V«l«ala¥iMl(á3S,1S200PnlM6,ltL

Oditje obsažené v léto kartě vazu mair intormativnl charaMer. Tato intfOcativnr nabídka nenr naUcHrmi ve emyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zikoniku, aid se nefadná 
ovcďbfnýpnsDbdlaS 1733 občanského zftkonflcu. Z léto kidfkaflvnlnabldlvnevznSiá nárok lauzavtanl smlouvy.

http://WWW.SkodaplU5.cz

