
Č. smlouvy Kupující: lll/OI-Str/18-Ře

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném 

znění (dále jen „smlouva")
Osobní automobil střední třída, manažerské vozidlo

Prodávající:

Smluvní strany

Tel.:
Fax:
Email:

Název (firma): Přerosí a Švorc - auto, s.r.o.
Sídlo: Veleslavínská 48/39, Veleslavín, 162 00 Praha 6
Zastoupená: -jednatel

IČ: 63073188
DIČ: CZ63073188
Bankovní spojení:
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 35976
Kontaktní osoba:

(dále jen prodávající)

a
Kupující:

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka č. 988 
Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace dodávky:

Název: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupená: - ředitel organizace
IČ:
DIČ:

00095711
CZ00095711

(dále jen kupující)

Kupující a prodávající dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu následujícího znění a obsahu (dále jen 
smlouva):



1) Předmět prodeje

1. Předmětem této smlouvy je dodávka 1 ks osobního automobilu Škoda Superb III 2,0 TDI,
pro ředitelství SSMSK v Ostravě v provedení dle specifikace, která je přílohou č.

1 této kupní smlouvy.
2. Kupující se zavazuje od prodávajícího předmět prodeje odebrat a zaplatit za něj prodávajícímu 

dohodnutou kupní cenu.
3. Součástí dodávky bude rovněž technický průkaz, návod k obsluze v českém jazyce, seznam 

autorizovaných servisů a bezpečnostní předpisy pro provoz vozidla.

2) Cena plnění a platební podmínky

1. Kupní cena celkem za předmět plnění je stanovena ve výši: 699 000, - bez DPH, DPH 21 % 0,- Kč, 

cena včetně DPH 699 000,- Kč. DPH 0,- Kč je z důvodu §90 zákona 235/2004 Sb. zákon o DPH.

2. Platba dohodnuté kupní ceny bude provedena převodním příkazem na základě faktury se splatností 

do 15 kalendářních dnů ode dne doručení faktury do sídla kupujícího. Faktura bude vystavena na 

adresu sídla kupujícího.

3. Celková kupní cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a po dobu realizace zakázky 

neměnná. V kupní ceně jsou zahrnuté veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Kupní cena 

v plném rozsahu zahrnuje hodnotu veškerých částí předmětu zakázky a hodnotu všech souvisejících 

prací.

4. Změna celkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám 

sazeb DPH. V takovém případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době 

vzniku zdanitelného plnění.

5. Záloha na zboží není touto smlouvou stanovena.

3) Termín, místo a další podmínky plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět prodeje nejpozději do 14 dnů od podpisu kupní 

smlouvy.

2. Předmět prodeje bude předán v místě prodávajícího.

3. Prodávající se zavazuje přesný termín (datum a čas) dodávky zboží telefonicky ohlásit kupujícímu a to 

nejpozději dva pracovní dny předem.

4. Kupující při předání předmětu prodeje provede kontrolu jeho kvality, zda odpovídá specifikacím 

uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy.

5. Po výše uvedené kontrole vyhotoví kupující s prodávajícím písemný protokol o předání a převzetí 

předmětu prodeje, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.



f

4) Záruční podmínky

1. Záruční doba je stanovena na 5 let nebo 100 000 km.

5) Smluvní pokuty

1. V případě nedodržení postupu a režimu nasmlouvaných dodávek - termín dodání, má právo kupující 

účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky nedodaného zboží.

2. V případě prodlení s úhradou faktury má prodávající právo účtovat penále z prodlení v zákonné výši z 

fakturované částky.

6) Závěrečná ustanovení

1. Pokud ve smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran ze smlouvy 

touto dokumentací a pokud v ní není uvedeno, pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanského zákoníku, v jeho platném znění.

2. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými 

zástupci smluvních stran.

3. Prodávající zároveň prohlašuje, že bude plnit i podmínky dané zadávacími dokumentací číslo 

zadavatele lll/OI-Str/18-Ře.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., 

zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ve Ihůtě/době tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, 

kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví 

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

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti 

dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 

organizací zpracovány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným 

účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracování osobních údajů 



dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na 

oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, 

www.ssmsk.cz.

9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Příloha č. 1: Technická specifikace

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ:

Za kupujícího:

V Ostravě dne

ředitel SSMSK

Za prodávajícího:

V Praze dne 2.11.2018 

prodejce ojetých vozů



Příloha č. 1: Technická specifikace

699 000 KčŠKODA Superb
DSG 4x4 2,0 TDI /140 kW L&K

Barva: šedá metalíza
Karosérie:
Stav:
Původ:
První majitel: 
Servisní knížka:
STKdo: 10/2021

sedan /5 
perfektní, nehavarováno 
CR 
ano 
ano

Výbava: ABS - antiblokovací systém, Adaptivní tempomat, airbag kolenní, airbag řidiče a spolujezdce, airbagy boční, 
airbagy hlavové, ASR - protiprokluzový systém, autom. převodovka, autorádio s Bluetooth, autorádio s CD 
přehrávačem, autorádio s MP3, BAS - brzdový asistent, bezklíčové odemykání, Bluetooth, centrální zamykání, dálkové 
ovládané centrální zamykáni, dekor interiéru (dřevo, hliník atp.), dělená zadní sedadla, dešťový senzor, DVD přehrávač, 
EDS - elektrická uzávěrka diferenciálu, El. ovládaná přední okna, El. ovládaná přední sedadla, El. ovládaná zadní okna, 
El. ovládané 5. dveře, el. ovládání zrcátek, El. sklopná zrcátka, el. vyhřívané přední sklo, ESP - stabilizace podvozku, 
filtr pevných částic, handsfree, imobllizér, Isofix, klimatizace automatická, klimatizovaná přihrádka, kola z lehkých slitin, 
kontrola tlaku v pneu, kožené čalounění sedadel, loketní opěrka přední, loketní opěrka zadní, malý kožený paket, Maxi 
Dot, media command, metalický lak, multifunkční volant, nastavitelný volant, natáčecí světlomety, navigační systém, 
originální autorádio, ostřikovače světlometů, palubní počítač, Parkovací asistent, pohon všech kol, posilovač řízení, 
přední mlhovky, regulace tuhosti podvozku, senzor světel, smart link, sound systém s více reproduktory, Start-stop 
systém, startování tlačítkem, tónovaná skla, ukazatel vnější teploty, USB, vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané trysky 
ostřikovače čel. okna, xenonové světlomety, přední a zadní parkovací senzory, přední a zadní vyhřívané sedačky, Front 
assíst - čelní asistent


