
KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI AUTOMOBILU 
 
závazná objednávka nového vozu čís.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Účastníci  
 
Prodávající Kupující 
SAMOHÝL MOTOR a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Tř.T.Bati 642, Prštné Karmelitská 529/5 
763 02 Zlín - Louky 11800 Praha - Malá Strana 
IČ 25511165, DIČ 25511165  

  
 IČ 00022985, DIČ CZ00022985 

Na základě nabídky  
118522/v.2 s platností do 25.04.2022  

2. Předmět smlouvy  

Značka Barva 
Škoda 2Y2YLA, Bílá Moon metalíza, Int: Černý 

Model VIN 
Superb Combi Scout Scout 2,0 TDI 147 kW 7-stup. automat.  
4x4  

Kód modelu Komise (Č.,Rok,BID) 
3V5S9Z 118810, 2021, 260   
Kombinovaná hodnota spotřeby a CO2  
 
3. Cenová zvláštní ujednání  
 
Popis  Cena bez DPH Cena s DPH  

Základní model    
Superb Combi Scout Scout 2,0 TDI 147 kW 7-stup. automat. 4x4 951 157,00 Kč 1 150 899,97 Kč

Výbava ze sériové produkce výrobce    
4L5 USB ve vnitřním automaticky odcloněném zrcátku bez rámečku 826,00 Kč 999,46 Kč

5MQ Dekorační lišta Dark Brushed 0,00 Kč 0,00 Kč

PCD Kola z lehké slitiny MANASLU 8Jx19 anthracitová, broušená 14 463,00 Kč 17 500,23 Kč

PK0 Tažné zařízení, sklopné 20 661,00 Kč 24 999,81 Kč

PNC AUTO LIGHT ASSIST - automatické přepínámí dálkových a potkávacích 2 893,00 Kč 3 500,53 Kč
 světel, multi    

WCV Klima Paket TOP 14 050,00 Kč 17 000,50 Kč

WTF BUSINESS 32 645,00 Kč 39 500,45 Kč

2Y2Y Bílá Moon metalíza 15 702,00 Kč 18 999,42 Kč

Doplňková výbava na základě dodatečné objednávky    
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YCB Scout 0,00 Kč 0,00 Kč  

 
YOZ Remote Access + Infotainment Online 3 roky 0,00 Kč 0,00 Kč

 Kompletní sada zimních kol 19" 39 724,80 Kč 48 067,01 Kč

 Povinná výbava 743,80 Kč 900,00 Kč

Slevy     
 Sleva pro státní správu (18.5%) -194 693,00 Kč -235 578,53 Kč

Celková sleva na vozidlo vč. mimořádných výbav: -194 693,00 Kč -235 578,53 Kč

Celková cena za vozidlo (vč. výbav, příslušenství a slev) 898 172,60 Kč 1 086 788,85 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 je do 30 dnů od podpisu slouvy. Splatnost faktury 14 dnů. Zákazník převezme vozidlo na adrese: SAMOHÝL 
MOTOR a.s., tř.T.Bati 642, Zlín  

 
6. Jiná ujednání   
Jiná ujednání  

 
Poznámka  

 

 
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. 
 
Ostatní ujednání 
 
Odstavec 1) Dodání vozidla 
 
a) V případě, že prodávající dodání vozidla objednává u výrobce, učiní tak až po zaplacení zálohy na kupní 
cenu kupujícím. Je-li kupující v prodlení se zaplacením zálohy na kupní cenu a prodávající od této smlouvy 
neodstoupí, prodlužuje se dodací termín o dobu prodlení kupujícího s úhradou zálohy na kupní cenu. 
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b) Při nedodržení předběžného dodacího termínu, prodávajícím není kupující zásadně oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že prodávající nedodá 
vozidlo ani do 30 dnů od sjednaného dodacího termínu. 
c) Kupující není oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže prodávajícímu bránily v dodání vozidla 
takové překážky, okolnosti či skutečnosti, které nastaly nezávisle na vůli prodávajícího a/nebo výrobce vozidla. 
d) Prodávající oznámí kupujícímu termín a místo převzetí vozidla. Kupující je povinen převzít vozidlo v 
tomto termínu nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne kdy se o tomto termínu dověděl nebo mohl 
dovědět. Nesplnění této povinnosti kupujícího je podstatným porušením této smlouvy. 
e) Ocitne-li se kupující v prodlení s převzetím vozidla, je povinen neprodleně uhradit prodávajícímu s tímto 
prodlením související náklady (dále jen skladovací náklady). Výše skladovacích nákladů činí paušálně 100,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. Kupující je povinen zaplatit tyto náklady do 5 kalendářních dnů ode dne doručení 
výzvy k jejich zaplacení kupujícímu. 
f) Nepřevezme-li kupující vozidlo do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení termínu převzetí vozidla, je 
kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny vozidla. Kupující je povinen 
zaplatit tuto smluvní pokutu do 5 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení kupujícímu. 
Smluvní strany vylučují užití § 2050 občanského zákoníku a sjednávají, že zaplacení smluvní pokuty kupujícím dle 
tohoto bodu smlouvy nemá žádný vliv na právo prodávajícího na náhradu škody.  
g) Prodávající je povinen při odevzdání vozidla seznámit kupujícího s jeho stavem, obsluhou, údržbou a 
uplatněním práva z vadného plnění (dále též jen záručními podmínkami). 
h) Kupující je povinen při převzetí vozidla, zkontrolovat, zda vozidlo a jeho výbava jsou v souladu s touto 
smlouvou, zejména s jeho Specifikací a zda je bez vad. Podpisem předávacího protokolu, který tvoří součást této 
smlouvy, kupující potvrdí, že vozidlo a jeho výbava jsou v souladu s touto smlouvou, že je bez vad, byl seznámen 
s jeho stavem, obsluhou, údržbou a záručními podmínkami. 
 
Odstavec 2) Odpovědnost za vady 
 
a) Vedle práv, jež kupujícímu náleží na základě zákona z titulu práva z vadného plnění, vozidla kupujícímu na 
nové vozidlo záruku za jakost po dobu 24 měsíců (vše dále jen záruka). Záruční doba běží od předání vozidla 
kupujícímu. 
b) Prodávající prohlašuje, že vozidlo bude po záruční dobu způsobilé k běžnému užívání a že se na něm 
nevyskytnou žádné vady, s výjimkou vad, popř. opotřebení, na které se záruka za jakost nevztahuje (vše dále jen 
záruka). 
c) Záručním případem je každá technicky chybná funkce vozidla, vzniklá v důsledku výrobní, nebo 
materiálové vady a během záruční doby, která bezprostředně vede k disfunkci postiženého dílu a současně tento 
díl není vyloučený dle záručních podmínek výrobce ze záručního plnění. Přirozené opotřebení jako takové není 
předmětem záruky. 
d) Předpokladem k čerpání nároku v rámci záručního plnění je, že byly splněny všechny předepsané 
podmínky ohledně údržby vozidla a na vozidle nebyla dodatečně provedena nepovolená úprava. Při uplatnění 
záruky je bezpodmínečně nutné doložit plnění těchto podmínek řádně vyplněnou a potvrzenou servisní knížkou 
(servisním sešitem). 
e) Při převzetí vozidla od prodávajícího je kupující povinen vozidlo důkladně prohlédnout a uplatnit 
případné vady vozidla, které kupující při vynaložení dostatečné péče měl a mohl při převzetí zjistit.  
f) Práva kupujícího ze záruky zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.  
g) Prodávající seznámil kupujícího s délkou záruční doby a jejím během, podmínkami, výlukami a 
nároky. Kupující podpisem Kupní smlouvy prohlašuje, že byl řádně seznámen s podmínkami záruky. 
h) Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím se považuje odevzdání vozidla s neodstranitelnou vadou, 
která znemožňuje řádné užívání vozidla. O podstatné porušení smlouvy se jedná i tehdy, vyskytne-li se taková 
vada v průběhu záruční doby. V pochybnostech se má za to, že se nejedná o podstatné porušení smlouvy. 
i) Kupujícím řádně oznámené vady, které jsou předmětem záruky, budou prodávajícím odstraněny opravou. 
Prodávající je povinen odstranit vytknutou vadu v přiměřené lhůtě ode dne přistavení vozidla kupujícím. 
Prodávající sdělí kupujícímu délku lhůty dle předchozí věty. Prodávající je oprávněn stanovenou lhůtu z vážných 
provozních či technických důvodů přiměřeně prodloužit. Prodloužení lhůty dle předchozí věty 
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sdělí prodávající písemně kupujícímu. Neodstraní-li prodávající vady na vozidle ve stanovené lhůtě, příp. 
přiměřeně prodloužené lhůtě nebo oznámí-li v průběhu stanovené lhůty kupujícímu, že vady neodstraní, může 
kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. 
j) V případě, že v rámci odstranění vad bude kupujícímu uznán nárok na poskytnutí slevy z kupní ceny, její 
výše přiměřeně odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by mělo vozidlo bez vad v okamžiku řádného oznámení 
vady, a hodnotou vozidla vadného. Rozhodnutí o výši slevy z kupní ceny náleží výlučně prodávajícímu. 
k) Nároky z odpovědnosti za vady náhradních dílů zabudovaných do vozidla za účelem odstranění vady 
vozidla mohou být uplatněny pouze v záruční době vozidla, jinak tyto nároky zanikají. 
l) Kupující je povinen každý výskyt vady vozidla v záruční době neprodleně písemně oznámit 
prodávajícímu, popř. pověřenému autorizovanému opravci, jinak jeho nároky na záruku zanikají. Nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak, je kupující povinen přistavit vozidlo do pěti kalendářních dnů od doručení řádného 
oznámení vad dle předchozí věty v čistém stavu a bez jakéhokoli nákladu a osobních věcí v sídle prodávajícího, 
popř. u pověřeného autorizovaného opravce, jinak jeho nároky ze záruky zanikají.  
m) Běžnou údržbu a seřizovací práce související s užíváním vozidla (např. kontrolu nabíjení akumulátorů, 
čištění částí vozidla, výměnu, popř. doplnění pohonných a provozovacích látek apod.) je povinen provádět 
kupující na své náklady. Nezbytnost provedení běžné údržby vozidla či seřizovacích prací se nepovažuje za 
nezpůsobilost vozidla k běžnému užívání. Kupující není v tomto případě oprávněn uplatňovat nároky ze záruky. 
n) Záruka není vázána na osobu kupujícího, ale na vozidlo. Práva záruky přecházejí v plném rozsahu na 
nového majitele vozidla. 
o) Odstranění vad provedených v záruční době je bezplatné. Vadné náhradní díly vyměněné v záruční době za 
bezvadné, se stávají vlastnictvím prodávajícího. Náhradní díly použité při výměně mohou být nové nebo díly 
opravené výměnným způsobem poskytnuté výrobcem ve stejné kvalitě (v závislosti na dodávce od výrobce). 
Všechny měněné náhradní díly splňují náročné normy výrobce.  
p) V případě, že kupující učiní jakékoli změny na vozidle, neodpovídá prodávající za vady takových změn 
a za vady vozidla způsobené takovou změnou, ani za takovými vadami způsobené škody. 
q) Kupující bere na vědomí, že v případě, že s vozidlem je dodávána nástavba, na jejíž dodání (koupi) uzavřel 
kupující smlouvu s třetím subjektem, je za její dodání a jakost odpovědný její dodavatel a prodávající nenese 
odpovědnost za případné vady, nesplnění termínů nebo jiné nedostatky nástavby (nástaveb). Záruku za nástavbu a 
za způsob jejího spojení s vozidlem nese plně dodavatel nástavby. Rovněž veškeré údržbové a servisní úkony a 
případné dodávky náhradních dílů pro nástavbu zajišťuje dodavatel nástavby. 
r) Další podmínky, kterými se řídí podmínky poskytované záruky na vozidlo, jsou uvedeny v rámci 
předávané dokumentace k vozidlu (servisní knížce, záručním listu, návodu apod.), s nimiž byl kupující 
seznámen a bere je na vědomí. 
 
Odstavec 3) Vyloučení ze záruky 
 
a) Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení vozidla (způsobené běžným užíváním vozidla), zejména vibrace 
a hluk souvisejícím s provozem vozidla, změny stavu vozidla jako např. vyblednutí barvy laku, zhoršení nebo 
deformace dílů v důsledku jejich běžného opotřebení a rovněž na vady a opotřebení, které vznikly v důsledku 
takového užívání vozidla, které není v souladu s jeho obvyklým účelem užívání. Záruka se zejména tedy nevztahuje 
na údržbu a pravidelné prohlídky nezbytné k zajištění řádného provozu dle stanoveného časového harmonogramu 
(doplňování aditiv, apod.), na výměnu či opravy dílů opotřebovaných provozem vozidla (jako např. filtry pevných 
částic, olejové, palivové vzduchové filtry a filtry ventilačních systémů, brzdové destičky, obložení a kotouče, 
pneumatiky, spojky, baterie, řemeny, tlumiče, stírací lišty stěrače, články, pojistky, kulové čepy, ložiska kol, textilní 
materiály).  
b) Ze záruky jsou vyloučeny díly, které jsou pravidelně měněny při servisních prohlídkách a údržbových 
pracích na vozidle. Dále se záruka také nevztahuje na další spotřební součástky, které jsou ze záruky vyjmuty 
výrobcem vozidla a jsou specifikovány v dokumentaci vozidla (např. servisní knížce vozidla, v záručních 
podmínkách).  
c) Ze záručního plnění jsou rovněž vyjmuty veškeré seřizovací práce (např. měření a nastavení 
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geometrie podvozku), dobíjení a ošetřování startovacích baterií, resetování elektronických systémů, aniž by byl 
vadný nějaký díl, čištění a seřizování trysek omývačů skel světlometů, omývačů oken, zbarvení materiálu, veškeré 
projevy opotřebení vnitřního prostoru vozidla, včetně laku karoserie a laku/potahu skládacích/sklápěcích střech a 
prasklá skla. 
d) Ze záručního plnění jsou vyjmuty vady způsobené použitím kapalin, dílů nebo doplňků, které nejsou 
původní nebo nemají kvalitu rovnocennou s původními kapalinami, díly nebo doplňky, použitím nevhodných nebo 
nekvalitních pohonných hmot a použitím přísad, které nejsou doporučeny výrobcem. 
e) Ze záručního plnění jsou rovněž vyjmuty vady pneumatik, na které poskytuje záruku přímo jejich 
výrobce. 
f) Povinnost plnit ze záruky odpadá také, pokud chybné funkce a vady vznikly v důsledku jedné z 
následujících příčin: 

• kupující neohlásil chybnou funkci nebo závadu neodkladně, popř. nepřistavil včas vozidlo k  
opravě,  

• vozidlo nebylo užíváno přiměřeně k účelu jeho určení, byl poškozen nebo přetěžován (např. při 
sportovních motorových soutěžích, tuning vozidla, jímž jsou myšleny jakékoli úpravy motoru, zejména zvýšení 
výkonu a kroutícího momentu, úpravy podvozku, pérování, tlumičů, geometrie podvozku, jakož i používání 
nesprávných rozměrů kol a pneumatik, dále pak úpravy karoserie a dílů vozidla a jakékoliv úpravy osvětlení a další 
podobné zásahy do vozidla, přetěžování nákladem)  

• do vozidla byly namontovány díly, jejichž použití není povoleno výrobcem, nebo vozidlo bylo 
změněno způsobem, který výrobce nepovoluje, 

• kupující nedodržel předpisy o užívání, údržbě a ošetřování vozidla (např. návod k použití). K 
tomuto se také počítá používání nevhodných mazacích a provozních látek, 

• na vozidle byly provedeny opravy nebo úpravy, které nejsou výrobcem předpokládány či 
povoleny, opravy nebo úpravy byly provedeny bez respektování technických pokynů výrobcem vydaných, resp. 
vzniknuvší vada je důsledkem neodborné ho zásahu neautorizovaného opravce nebo v přímé souvislosti s tímto 
zásahem,  

• nesplněním povinnosti řidiče vozidla,  
• poškozením, případně zničením vozidla třetími osobami,  
• poškozením vozidla v důsledku havárie či nahodilé události, nesprávným používáním vozidla, 

popř. v důsledku vyšší moci,  
• je-li vada způsobena zaviněným jednáním kupujícího,  
• poškozením vozidla způsobeným vnějšími vlivy (např. chemickým znečištěním, průmyslovým 

spadem, kyselým deštěm, výměšky ptáků, přepravou žíravých materiálů, krupobitím, pískem, solí, kameny atd.), 
nárazem, ohni, požáry a katastrofami způsobenými lidskou chybou nebo nedbalostí a vyšší mocí, 

• údaj počitadla ujeté vzdálenosti byl změněn tak, že ujetou vzdálenost nelze zjistit. Kupující bere 
na vědomí, že v případě výměny počítače ujeté vzdálenosti vozidla musí být autorizovaným opravcem vyplněno 
potvrzení o jeho výměně. 
g) Záruka nekryje škody provázející vady, jako jsou nemožnost používání vozidla, ztráta času, nepohodlí, 
potíže, náklady pronájem vozu, palivo, telefon, cestovní náklady, ubytování, přepravní ztráty, poškození nebo 
ztráta osobního či obchodního vlastnictví, ztráty příjmu, ušlý zisk, obchodní ztráty a ztráty výnosů. 
 
 
Odstavec 4) Zánik smlouvy 
 
a) Vyjma platné právní úpravy a případů sjednaných smluvními stranami v této Kupní smlouvě jsou 
oprávněny od Kupní smlouvy odstoupit:  

(aa) smluvní strany dohodou,  
(ab) kupující z důvodu prodlení prodávajícího dle Odstavce 1 písm. b)  
(ac) prodávající, pokud kupující nezaplatí ve stanoveném termínu sjednanou zálohu na kupní cenu,  
(ad) prodávající, pokud kupující nezaplatí kupní cenu nebo zbývající část kupní ceny nejpozději při 
předání vozidla kupujícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,  
(ae) prodávající, pokud kupující nepřevezme vozidlo ve lhůtě k převzetí vozidla dle Odstavce 1 písm. d) 
a neučiní tak ani v dodatečné lhůtě k převzetí vozidla, která mu bude poskytnuta prodávajícím. 
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b) V případě odstoupení od této smlouvy příslušnou smluvní stranou vzniká kupujícímu nárok na vrácení 
zaplacené kupní cenu, popř. její části do 15 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od této 
smlouvy. 
c) V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně kupujícího, je kupující povinen zaplatit 
prodávajícímu náklady vynaložené prodávajícím v rámci realizace této smlouvy a škodu, kterou mu tímto jednáním 
kupující způsobil. Kupující je povinen tento nárok prodávajícímu uhradit do 5-ti dnů ode dne, kdy mu bude 
doručena výzva prodávajícího k úhradě této částky (vyčíslení nároku). 
 
Odstavec 5) Ostatní a závěrečná ustanovení 
 
a) Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se řídí právním řádem České republiky a je uzavřena podle 

Občanského zákoníku. 
b) Spotřebitel má dle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele právo případné spory s 

prodávajícím také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - 
oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. 

c) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Smlouvy 
v registru smluv. Prodávající tímto bere na vědomí povinnost kupující zveřejnit smlouvu v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 
zákona o registru smluv splní kupující. 

d) Prodávající je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále „ZFK“), 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z 
veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. prodávající je povinen podle § 13 ZFK poskytnout 
požadované informace a dokumentaci kontrolním orgánům, a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k 
provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnout jim součinnost. Prodávající je povinen archivovat 
veškeré originální dokumenty související s realizací této smlouvy (tj. zejména smlouvu, faktury atd.), a to 
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je prodávající povinen umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly dle odst. 9 provést kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy. 

e) Smlouva se všemi svými přílohami nahrazuje veškerá předchozí ujednání a dohody mezi smluvními 
stranami týkající se vozidla. Žádná vedlejší ústní ujednání k této smlouvě nebyla učiněna. Smlouvu lze změnit či 
doplňovat pouze písemnými dodatky schválenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Smluvní strany v 
souladu s § 564 občanského zákoníku tímto výslovně vylučují možnost použití jiné než písemné formy dodatků 
k této smlouvě. Ve smyslu § 1758 občanského zákoníku Smluvní strany sjednávají, že nechtějí být vázány bez 
dodržení písemné formy.  

f) Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy částečně nebo úplně neplatné či neúčinné, není tím 
dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Místo neplatného či neúčinného ustanovení 
platí za dohodnuté takové ustanovení, které se co nejvíce přibližuje smyslu a hospodářskému účelu této 
smlouvy. 

g) Kupující není bez písemného souhlasu prodávajícího oprávněn postoupit svá práva z této smlouvy ani své 
povinnosti z této smlouvy na třetí subjekty. Tento souhlas udělí prodávající vždy, pokud se kupující, po uzavření 
této smlouvy rozhodne, financovat nákup vozidla prostřednictvím služby finančního pronájmu. 

h) Pokud kupující jako leasingový nájemce uzavře s leasingovou společností ohledně předmětu koupě 
vyplývající z této Kupní smlouvy, smlouvu leasingovou, přistoupí leasingová společnost ke smlouvě se všemi 
právy a povinnostmi kupujícího sjednanými touto Kupní smlouvou ke dni uzavření leasingové smlouvy. 

i) Kupující nabude vlastnické právo okamžikem převzetí vozidla. 
j) Za den zaplacení jakékoli platby kupujícím dle této smlouvy se rozumí připsání platby kupujícího na 

bankovní účet prodávajícího či den jejího zaplacení v hotovosti na pokladně prodávajícího. 
k) Kupující může proti pohledávkám prodávajícího započíst svoji vzájemnou pohledávku pouze tehdy, byla-li 

pohledávka kupujícího písemně uznána prodávajícím nebo byla-li kupujícímu přiznána pravomocným 
rozhodnutím soudu. 

l) Nezaplacení kupní ceny ve sjednaném termínu zaplacení je podstatným porušením smlouvy kupujícím. 
m) Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je místem plnění všech závazků smluvních stran sídlo či provozovna 

prodávajícího. 
n) Kupující (který je fyzickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající) a fyzická osoba jednající za 

Kupujícího, která při uzavírání smlouvy poskytuje prodávající své osobní údaje, prohlašuje, že byl prodávající, 
jako správcem osobních údajů: 
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 informován, že v souvislosti s uzavřením smlouvy, plněním ze smlouvy a s ní spojeným poskytováním 
poprodejních služeb, je nezbytné, aby prodávající zpracovávala určité osobní údaje o osobě kupujícího; 

 seznámen s rozsahem, účelem a dalšími podmínkami zpracování osobních údajů prováděném v souvislosti 
s uzavřením smlouvy, plněním ze smlouvy a s ní spojeným poskytováním poprodejních služeb (včetně 
nezbytnosti předávání osobních údajů třetím osobám, jako např. výrobci vozidel, jejich importérovi, 
autorizovaným servisům v dealerské síti apod.), a dále že se seznámil se Zásadami zpracování a ochrany 
osobních údajů (dále jen „zásady“), které mu byly předloženy prodávajícím (a jejichž kopie je dostupná na 
webových stránkách www.samohylmotor.cz); 

 seznámen se skutečností, že jeho osobní údaje, získané prodávajícím v souvislosti s uzavřením smlouvy 
mohou být prodávajícím zpracovávány též v případě, že je takové zpracování vyžadováno právními předpisy, 
kterými, je prodávající vázán, nebo na základě oprávněných zájmů prodávajícího (např. zájem na ochraně 
právních zájmů (nároků) prodávajícího, zájem na zajištění bezpečnosti a ochrany majetku a osob či zájem 
prodávajícího na marketingu, propagaci a reklamě služeb prodávajícího), a to v rozsahu blíže vymezeném v 
zásadách; 

 poučen o svých právech souvisejících s výše popsaným zpracováním svých osobních údajů; 
 poučen o skutečnosti, že ve věcech týkajících se zpracování osobních údajů a jejich ochrany lze kontaktovat 

prodávajícího: písemně na adresu naší společnosti: třída Tomáše Bati 642, Prštné, 763 02 Zlín; 
prostřednictvím emailové adresy , datové schránky nebo osobně v sídle naší 
společnosti; 

 upozorněn na právo přístupu k osobním údajům, které o něm vede prodávající, a o dalších právech 
kupujícího vyplývajících z obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Dále 
kupující souhlasí s tím, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může odvolat pouze písemně. 

o) Veškeré písemnosti týkající se této smlouvy se zasílají na adresy sídla, místa podnikání, popř. bydliště 
smluvních stran, uvedené ve formuláři smlouvy, nebo došlo-li k řádnému písemnému oznámení změny adresy 
druhé smluvní straně, pak na tuto novou adresu. Za doručení, písemného vyrozumění či oznámení se považuje 
osobní předání písemnosti, zaslání této písemnosti faxem, do datové schránky nebo doručenou 
poskytovatelem poštovních služeb, popř. kurýrem, elektronickou poštou na adresu druhé smluvní strany. Za 
den doručení se považuje den, kdy druhá smluvní strana písemnost převzala, nebo převzetí písemnosti odmítla, 
popř. třetí den ode dne uložení písemnosti pro druhou smluvní stranu bez ohledu na to, zda se tato druhá 
smluvní strana o uložení dozvěděla. Je-li písemnost druhé smluvní straně doručována více způsoby, má se za 
to, že tato písemnost byla doručena dnem, který jako první lze považovat za den doručení. 

p) Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
svobodně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v nouzi a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Toto 
stvrzují svými vlastnoručními podpisy na tomto formuláři smlouvy.  

 
8. Souhrn   

Vystavil Celkem 898 172,60 Kč
, , 

Dohodnutá záloha celkem 0,00 Kč 
  

Předpokládaný termín dodání Rozdíl (doplatek/přeplatek) 898 172,60 Kč

Datum vytištění + DPH 188 616,25 Kč
19. 4. 2022 10:30:15 

Cena celkem po odečtení záloh 1 086 788,85 Kč  
 
 
 
 
 

 
 
 
Podpis a razítko prodávajícího Datum a podpis kupujícího 
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