
Kupní smlouva
o prodeji osobního automobilu

Prodávající:
PP AUTOCENTRUM s.r.o.
se sídlem: Tř. 1. máje 328, Hranice I – Město, 753 01
IČ: 25876651
jednající: Milan Kanda, vedoucí prodeje nových vozů
Tel.: 581 616 061,
Fax.: 581 616 061
e-mail: kanda@ppautocentrum.cz
(dále jen jako „prodávající“)

a

Kupující:
Město Hranice
se sídlem: Pernštejnské náměstí č.p. 1, Hranice 753 01
IČ: 00301311
jednající: Jiřím Kudláčkem, starostou
Kontaktní osoba: Miroslav Mann
Tel.: +420 581 828 100
e-mail: miroslav.mann@mesto-hranice.cz
(dále jen jako „kupující“)
oba společně dále jen „smluvní strany“,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, tuto

kupní smlouvu o prodeji osobního automobilu
(dále jen „smlouva“):

I.
Vymezení pojmů

V této smlouvě se pojmem:

(1) „automobil“ rozumí nový osobní automobil,

(2) „nabídka prodávajícího“ rozumí nabídka prodávajícího učiněná kupujícímu na výzvu k
veřejné zakázce kupujícího na dodavatele osobního automobilu ze dne 18.01.2018,

(3) „veřejná zakázka“ rozumí dodávka osobního automobilu pro potřeby kupujícího.

I.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran souvisejících s
prodejem automobilu dle cenové nabídky ze dne 01/02/2018, která je nedílnou součástí
smlouvy. Prodávající se zavazuje dodat a převést vlastnické právo k automobilu a kupující se



zavazuje automobil převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu, to vše za podmínek této 
smlouvy.  
 

(2) Prodávající prohlašuje, že automobil splňuje podmínky stanovené zákonem  
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel a pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 341/2014 Sb., o schvalování 
technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích.  

(3) Prodávající dále potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou veřejné 
zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
realizaci této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení této smlouvy nezbytné.  
 

III. 
Základní povinnosti kupujícího 

 
(1) Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za automobil v souladu s ustanoveními čl. VII 
této smlouvy.  

(2) Kupující převezme automobil v souladu s ustanoveními čl. VIII této smlouvy.  
 

IV. 
Základní povinnosti prodávajícího 

 
(1) Prodávající prodá kupujícímu bezvadný automobil, který je podle právních předpisů 
České republiky plně způsobilý k provozu na pozemních komunikacích.  

(2) Na automobil poskytuje prodávající záruku:  

 

 

 karoserie  

 

 
 
Podrobný popis záručních podmínek je uveden v palubní literatuře, která je součástí každého 
automobilu.  
Záruční doba na automobil začíná běžet ode dne převzetí automobilu.  
Nad rámec zákona, který definuje povinnost výrobce vozidla, zajistit dodávky originálních 
náhradních dílů po dobu min. 5 let od ukončení sériové výroby vozidla, zaručuje prodávající 
dodávky dílů originálních dílů minimálně po následující dobu:  

 
 

 
 

 
(3) Prodávající předá kupujícímu automobil v souladu s ustanoveními čl. VIII. této smlouvy.  



(4) Prodávající kupujícímu garantuje, že při výrobě automobilu byly dodrženy veškeré 
technické normy a platné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady prodávající.  

(5) Pokud činností prodávajícího dojde ke způsobení škod kupujícímu nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických norem nebo jiných norem, nebo vyplývajících ze smlouvy, je prodávající povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese prodávající.  

(6) Prodávající odpovídá za to, že automobil nebude trpět žádnými právními vadami, které by 
měly původ v činnostech či výrobcích použitých při výrobě automobilu. Dodavatel rovněž 
odpovídá za to, že automobil nebude dotčen chráněnými právy třetích osob, která by nebyla 
vypořádána nejpozději ke dni předání automobilu kupujícímu.  
 

V. 
Průvodní doklady 

 
Spolu s automobilem předá prodávající kupujícímu:  

y k obsluze a údržbě automobilu  
 

 
 

 
VI. 

Kupní cena automobilu 
 

(1) Kupní cena automobilu a jeho specifikace je stanovena v cenové nabídce, která je 
nedílnou součástí této kupní smlouvy.  

(2) Kupní cena automobilu uvedená v cenové nabídce je nejvýše přípustná, kterou není možné 
překročit. Cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího nutné k realizaci předmětu veřejné 
zakázky. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v oboru až do zániku závazků z této 
smlouvy. Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až 
do zániku závazků z této smlouvy.  

(3) Nabídkovou cenu lze měnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu 
veřejné zakázky ke změnám daňových předpisů upravující výši DPH. O tomto jsou v tomto 
případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.  
 

VII. 
Platební podmínky 

 
(1) Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu automobilu v souladu s čl. VII 
odst. 2 této smlouvy po převzetí automobilu na základě daňového dokladu (faktury) s 
náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, vystaveného prodávajícím. Pokud faktura nebude mít uvedené náležitosti, je 
kupující oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit prodávajícímu k doplnění (opravě), přičemž po 
vystavení opravené faktury běží lhůta splatnosti dle odstavce (2) tohoto článku znovu.  

(2) Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu automobilu převodem na účet ve lhůtě 30 dní 
ode dne doručení příslušného účetního dokladu kupujícímu. V případě pochybností se má za 



to, že faktura byla doručena 2. den po jejím vystavení. Dnem zaplacení se rozumí den podání 
bankovního příkazu k úhradě fakturované částky.  
 
 

VIII. 
Dodací podmínky 

 
(1) Prodávající předá automobil kupujícímu a kupující převezme automobil od prodávajícího 
v den předání a převzetí automobilu, na kterém se smluvní strany dohodnou.  

(2) Termín plnění: dle dohody s kupujícím  

(3) Místem plnění je: v místě autorizovaného prodejce (nebo dle dohody)  

(4) Prodávající je povinen písemně oznámit kupujícímu nejpozději 3 dny předem, kdy bude 
automobil připraven k převzetí. Kupující je pak povinen v prodávajícím uvedeném termínu 
dostavit se k přejímce. Jestliže prodávající oznámí kupujícímu, že je automobil připraven k 
převzetí a při přejímacím řízení se zjistí, že automobil není podle podmínek smlouvy 
připraven k převzetí, je prodávající povinen uhradit kupujícímu veškeré náklady s tím vzniklé. 
Nárokováním není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.  

(5) Prodávající je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení obvyklou příslušnou 
dokumentaci odpovídající předmětu veřejné zakázky (viz čl. V této smlouvy). Bez těchto 
dokladů nelze považovat automobil za schopný přejímky.  

(6) Prodávající se zavazuje odstranit veškeré vady i v případě, že tyto vady nebyly zjištěny při 
přejímce.  
 

IX. 
Smluvní pokuty, úroky z prodlení 

 
(1) V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny podle kupní smlouvy zaplatí 
kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.., 
ve znění pozdějších předpisů.  

(2) Pokud bude prodávající v prodlení s předáním automobilu je povinen zaplatit kupujícímu 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny vozidla za každý den prodlení. Smluvní pokuta je 
splatná do 14 dnů od doby, kdy bude písemná výzva k jejímu zaplacení doručena 
prodávajícímu. V případě pochybností se má za to, že výzva je doručena 2. den po jejím 
vystavení. Nárokováním, resp. úhradou této smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele na 
náhradu škody.  

 
X. 

Přechod vlastnických práv k automobilu a přechod nebezpečí škody na automobilu 
 

(1) Vlastnické právo k automobilu na základě kupní smlouvy přejde z prodávajícího na 
kupujícího převzetím automobilu kupujícím.  

(2) Nebezpečí škody na automobilu na základě kupní smlouvy přejde z prodávajícího na 
kupujícího převzetím automobilu kupujícím.  
 

XI. 
Změna smlouvy 

 



(1) Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě.  

(2) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k 
podpisu smlouvy.  

 
 

XII. 
Odstoupení od smlouvy 

 
(1) Kupující může odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
prodávajícím. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:  
⁻ zpoždění předání automobilu delší než 21 kalendářních dnů, nebo  
⁻ provádění předmětu smlouvy v rozporu s ustanovením(i) smlouvy a/nebo jiných závazných 
dokumentů či předpisů.  
(2) Jestliže kupující hodlá odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce této smlouvy, 
potom tuto skutečnost sdělí prodávajícímu v písemné formě doporučeným dopisem. Toto 
sdělení (výzva) musí označovat okolnost, pro níž má kupující v úmyslu odstoupit od 
smlouvy..  

(3) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že prodávající vstoupí do likvidace 
nebo že proti jedné smluvní straně bude zahájeno insolvenční řízení. 

(4) V případě odstoupení od smlouvy má kupující v každém případě nárok na náhradu 
prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména:  

⁻ nákladů, které vzniknou v souvislosti s reorganizací smlouvy,  

⁻ nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením jiných obchodních společností.  

(5) V případě, že prodlení kupujícího s placením kupní ceny trvá déle než dva měsíce, může 
prodávající od kupní smlouvy odstoupit s tím, že kupujícímu zašle písemné vyrozumění o 
odstoupení od kupní smlouvy. Po odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit 
prodávajícímu automobil, jehož kupní cenu nezaplatil. Současně kupující prodávajícímu 
zaplatí rozdíl mezi kupní cenou automobilu a cenou automobilu po jeho opotřebení ke dni 
jeho vráceni prodávajícímu (dále jen „cenový rozdíl“). Cenový rozdíl musí být doložen 
znaleckým ohodnocením vypracovaným na náklady kupujícího. Po vrácení automobilu a 
zaplacení cenového rozdílu kupujícím vrátí prodávající kupujícímu případnou zaplacenou část 
kupní ceny.  

(6) V případě odstoupení prodávajícího od smlouvy je toto účinné doručením písemného 
oznámení kupujícímu.  

(7) V případě jednostranného prodloužení termínu dodání automobilu dle čl. VIII. této 
smlouvy není prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.  
 

XIII. 
Doručování 

 
(1) Veškerá oznámení týkající se smlouvy, dokumentů se smlouvou souvisejících apod. budou 
zasílána druhé smluvní straně na adresu uvedenou v části smluvních stran této smlouvy.  

(2) Smluvní strany jsou povinny zajistit příjem poštovních zásilek doručovaných na uvedené 
adresy. Za doručení zásilky se podle smlouvy budou považovat také případy, kdy pošta 



zásilku vrátí, neboť se adresát nezdržoval na uvedené adrese nebo odmítl zásilku z 
jakéhokoliv důvodu převzít. Dnem doručení bude v takovém případě oznámení pošty 
odesílateli o neúspěšném doručení zásilky.  
(3) V případě změny doručovací adresy v průběhu realizace předmětu smlouvy je dotčená 
smluvní strana povinna toto písemně oznámit druhé smluvní straně.  

 
XIV. 

Závěrečná ustanovení 
 

(1) Smlouva podléhá povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak 
stanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.  

(2) Smluvní strany se dohodly, že kupující zašle tuto smlouvu správci registru smluv k 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  
 
(3) Kupující nebude poskytovat prodávajícímu žádné zálohy.  

(4) Tato smlouva se sepisuje v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží 
strana kupující a jedno obdrží strana prodávající.  
 
(5) Záruční opravy budou provedeny nejpozději do 48 hodin po ohlášení závady, smluvní 
pokuta za nedodržení termínu provedení záručních oprav se stanovuje 5.000 Kč za každý 
započatý den prodlení s provedením záručních oprav.  
 
(6) Obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a 
prodávající souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv.  
 
(7) Splatnost faktur bude min. 21 dní ode dne doručení kupujícímu. Fakturace bude provedena 
na základě předání a převzetí předmětu plnění, ze kterého bude pořízen zápis.  
 
(8) Servisní prohlídka nebo oprava bude prováděna v autorizovaném servisu ve vzdálenosti 
do 50 km.  
 
(9) Minimální záruční doba vozidla činí 60 měsíců / 100.000 km. 
 
(10) Kupující není povinen převzít automobil v případě výskytu jakýchkoliv vad.  
 
  
 
V Hranicích dne 17.04.2018  
 
 
 
Za prodávajícího           Za kupujícího  
…………….…………………………..                     ………………………………………. 


