
KUPNÍ SMLOUVA
2017/0674/OPS.D VZ 

40/3224/2017

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají

Prodávající: AUTOCENTRUM Dojáček, spol. s r.o.
se sídlem: U seřadiště 65/7, Praha 10
IČO: 45806152
DIČ: CZ45806152
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Mšstského soudu v Praze, sp. zn. C 11980 
zastoupen: Karlem Dojáčkem
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen prodávající“)

Kupující:
se sídlem: 
zastoupen:
1Č:
DIČ:
bankovní spojení:
v rc. u.:
(dále jen „kupující")

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48
Romanem Petrusem, starostou
00063797
CZ00063797

(společně dále také jako „smluvní strany“)

tuto smlouvu podle § 2085 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat 1 ks nového užitkového automobilu, 
který je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží").

2. Součástí dodávky zboží je také jeho doprava do místa plnění.

3. Prodávající se zavazuje kupujícímu zboží specifikované v čl. 1. této smlouvy dodat za cenu, ve 
lhůtě, bez vad a za podmínek stanovených touto smlouvou a převést na kupujícího vlastnické 
právo ke zboží.

4. Kupující se touto smlouvou zavazuje zboží řádně dodané v souladu s podmínkami sjednanými 
touto smlouvou od prodávajícího převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v čl. III. 
této smlouvy.



II. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na termínu dodání zboží nejpozději do 120 kalendářních dnů 
od podpisu této smlouvy.

2. Prodávající je povinen oznámit kupujícímu termín dodání zboží nejpozději 2 pracovní dny 
předem.

3. Místem plnění je sídlo kupujícího uvedené v záhlaví této smlouvy, popř. jiné místo určené 
kupujícím.

4. Vlastnické právo ke zboží, jeho součástem, příslušenství a nebezpečí škody na věci přechází na 
kupujícího předáním a převzetím zboží bez vad.

5. Podpisem dodacího listu a písemného protokolu o předání a převzetí zboží oběma smluvními 
stranami dochází k převzetí a předání zboží a k přechodu vlastnictví ke zboží včetně nebezpečí 
škody na zboží na kupujícího.

III. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je cenou smluvní a byla sjednána smluvními stranami včetně dodávky zboží do 
místa plnění ve výši:

Kupní cena celkem bez DPH 409 885 Kč 
DPH 21% 86 076 Kč
Kupní cena celkem vč. DPH 495 961 Kč
(slovy: čtyři sta devět tisíc osm set osmdesát pět korun českých korun českých bez DPH)

2. Cena je stanovena mezi smluvními stranami dohodou jako cena konečná, nepřekročitelná 
a nejvýše přípustná za komplexní plnění celého předmětu této smlouvy a zahrnuje veškeré 
náklady prodávajícího související s řádným plněním předmětu této smlouvy, tj. zahrnuje 
veškeré činnosti a související výkony nutné k naplnění účelu a cíle této smlouvy, včetně dopravy 
zboží do místa plnění.

3. Podkladem pro zaplacení výše uvedené ceny je daňový doklad (faktura) vystavený prodávajícím 
a odsouhlasený kupujícím, předložený po předání a převzetí zboží, jejíž přílohou bude kopie 
protokolu o předání a převzetí zboží.

4. Kupní cena dle odst. 1. tohoto článku je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení daňového dokladu 
(faktury) kupujícímu a bude uhrazena formou bankovního převodu na účet prodávajícího 
uvedený v záhlaví této smlouvy. Úhradou daňového dokladu (faktury) se rozumí odepsání 
fakturované částky z účtu kupujícího.

5. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných 
obecně závazných právních předpisů a také náležitosti uvedené v záhlaví této smlouvy. 
V opačném případě je kupující oprávněn daňový doklad (fakturu) prodávajícímu před jeho 
splatností vrátit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti 
a opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

6. Kupující není v prodlení s hrazením kupní ceny do doby, než bude zboží dle této smlouvy 
kupujícímu řádně dodáno.



1. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho předání 
kupujícímu a dále za ty vady, které se na zboží vyskytnou v záruční době.

2. Prodávající se zavazuje, že předané zboží bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 
této smlouvy, obecně závazných právních předpisů a norem a v první jakosti kvality provedení.

3. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet 
ode dne následujícího po dni převzetí zboží kupujícím, které je uvedeno v předávacím protokolu 
podepsaném oběma smluvními stranami.

4. Kupující je oprávněn reklamovat v záruční době vady zboží u prodávajícího, a to písemnou 
formou. V reklamaci musí být popsána vada zboží nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a 
určen nárok kupujícího z vady zboží, případně požadavek na způsob odstranění vady zboží, a 
to včetně návrhu termínu pro odstranění vady zboží prodávajícím.

5. Záruční servis se prodávající zavazuje provádět bezplatně, a to formou opravy zboží na místě či 
dodáním náhradního zboží či jeho části. Během záruční doby zahájí prodávající na výzvu 
kupujícího odstranění vad v navrženém termínu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od 
doručení reklamace. Prodávající je povinen odstranit vadu nejpozději do 3 kalendářních dnů, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Náklady spojené s dopravou, montáží a demontáží 
vadného i náhradního zboží či jeho části nese prodávající v plné výši.

IV. Záruční podmínky a odpovědnost za vady

V. Sankční ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je 
prodávající oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení, přičemž uplatněním smluvní sankce zůstává nedotčen nárok 
prodávajícího na náhradu škody a nárok na jiné zákonné sankce.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží 
v termínu podle čl. II. odst. 1. této smlouvy je kupující oprávněn uplatnit na prodávajícím 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení, 
přičemž uplatněním smluvní sankce zůstává nedotčen nárok kupujícího na náhradu škody a 
nárok na jiné zákonné sankce.

VI. Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah vedle způsobů upravených občanským 
zákoníkem zaniká také jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím v případě 
podstatného porušení této smlouvy prodávajícím, přičemž podstatným porušením této 
smlouvy ze strany prodávajícího se rozumí zejména:
a) nedodržení termínu dodání zboží;
b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
c) nedodržení ujednání o záruce za jakost zboží;
d) neodstranění vad zboží ve sjednané době.



VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě je možné činit pouze na základě předchozí dohody 
smluvních stran, a to ve formě očíslovaných písemných dodatků.

3. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž kupující obdrží dvě (2) 
a prodávající jedno (1) vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy 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), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
kupující.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. 
Prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 
toho k ní připojují svoje podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 - Specifikace zboží

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8
Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8
Datum jednání a číslo usnesení: 01, 11 2017, č. Usn RMC 0635/2017______________________________

Za prodávajícího:

Autocentrum Dojáček spol. s r.o.
Karel Dojáček

Za kupujícího:

tO. 11,

V Praze dne ........ IW

Městská část Praha
Roman Petrus, starosta

Sorávcs rozpočtu



abídka č. 20332 - užitkové automobily PROFESSIONAL

Firma: AUTOCENTRUM Dojáček, spol. s r.o. Jméno:

Adresa: Vršovická 70, 101 00 Praha Firma:

DIČ: Adresa:

IČ: 45806152 DIČ:

Telefon: 272 735 233, 272 733 260 IČ:

E-mail: fiat.vrsovicka@dojacek.cz Telefon:

E-mail:

Datum: 17.10.2017

Platnost do:

Nabídku vypracoval: Pavel Pondělík
e-mail: pondelik@dojacek.cz

- neuvedl

VYUŽIJTE MOŽNOSTI NACENIT VÁS SOUČASNÝ VŮZ NA VÝHODNÝ PROTIÚČET V AUTOCENTRUM DOJÁČEK s.r.o. 
KONTAKT: 608 950 006, Karel Hules

Ducato Light 2,3 MTJ EURO 6 I30I< 30 LI HI Dodá (290.0LW.6) 561 soo

Technické parametry
Objem válců [cm3]: 2287; Počet válců: 4; Kompresní poměr: 16,2:1; Max. výkon [kW], ([k]): 96 (130) pří 3600 ot/min.; Max. točivý 
moment [Nm]: 320 při 1800 ot./min.; Max. rychlost [km/h]: 145 - 155; Spotřeba [1/100 km] - kombinovaná: 6,1 - 6,8; Palivo: Nafta 
motorová; Druh paliva: nafta; Převodovka: manuální; Počet stupňů převodovky: 6; Emise C02 [g/km]: 160 - 178; Emisní norma: 
EURO 6;

Standardní výbava
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, Kontrolka / snímač hladiny oleje (standard pouze v kombinaci s doplňky 025 nebo 140), 
Elektricky ovládaná, vyhřívaná (odmlžovací) zpětná zrcátka, Příprava pro autorádio včetně reproduktorů, Plechová přepážka s 
průzorem do nákladového prostoru, Dvoumístná lavice v kabině řidiče s tříbodovými pásy, ESC + ASR + EBD + LAC (adaptivní 
kontrola nákladu) + HBA (hydraulický brzdový asistent) + systém kontroly proti převrácení + Hill Holder, Airbag řidiče, Zadní 
plechové dveře, Světla pro denní svícení, Tkaninové potahy, Naviják rezervního kola. Ozdobná mřížka chladiče, Vyhřívané 
odvětrávání klikové skříně, Plnohodnotná rezerva, Kuřácký kit. Palivový filtr s předehřevem. Elektricky ovládáná přední okna, 
Palivová nádrž 90 I

Nadstandardní výbava
025 Manuální klimatizace 17 500

AUTOCENTRUM Dojáček. spot s r.o.. Vr!ovlcká 70, 101 00 Praha, flacprofessional.dojacek.cz
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Nadstandardní výbava lokální 
dodatečné rádio Kenwood s USB

sč*

2 500

Akční sleva 20,00% 115 800
Sleva dodatečná Economy 55 815
Celková sleva 171 615

Nadstandardní výbava lokální 2 500

Záruční podmínky
Základní záruční doba na mechanické části: 24 městců (bez omezení počtu kilometrů)
Záruka na lak: 36 měsíců
Záruka na prorezavění karoserie: 96 měsíců
Záruka 100% mobility - FIAT ASSISTANCE 24 hodin denně: 24 měsíců, možnost rozšíření o 36 měsíců

Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám, že jste si pro vypracování kalkulace ceny na vozidlo z produkce Fiat Groupe 
Automobile S.PA.vybral právě naší společnost.Ta v tomto roce slaví 20 let existence a od 
založení je nedílnou součástí dealerské sítě v ČR a patří mezi největší a nejvýznamnější partnery 
pro značku Fiat.

Za 20 let existence jsme dosáhli vysoké úrovně prodejních a poprodejních služeb a také jejich 
široký rozsah. V Praze máme dvě střediska s velkým rozsahem provozní doby a služeb.

Naši klienti získávají velké množství výhod a díky tomu zůstávají loajální k naší společnosti.

Proč zakoupit vůz u nás ?

■ Nejširší nabídka vozidel na skladě
■ NejniŽší možné ceny
■ Nejvýhodnější asistenční služby pro vozidla pojištěná přes naší společnost
■ Nejvýhodnější finanční služby

A proč využívat naše servisní služby ?

■ Nejnižší ceny pravidelných servisních prohlídek
■ Široký rozsah provozní doby
■ Non stop přistavení vozu do servisu
■ Půjčování náhradních vozidel při opravě vozu s 50% slevou

AUTOCENTRUM[ZOIet DOMG6Ki
www.dojacek.cz

AUTOCENTRUM Dojáček, spol. s r.o., Vršovická 70, 101 00 Praha, fiatprofessional.dojacek.cz
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