KUPNÍ

SMLOUVA

č. 51/2019

Firma
Název:
AUTO DRYML a.s.
Adresa:
Generála Svobody 658, 533 51 Pardubice – Rosice nad Labem
IČ:
27528464
DIČ:
CZ27528464
č. účtu:
jako prodávající na straně jedné
(dále jako „prodávající“)
a
Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VII
Úřad Městského obvodu Pardubice VII
se sídlem Generála Svobody 198, 533 51 Pardubice – Rosice nad Labem
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046
který zastupuje
jako kupující na straně druhé
(dále jako „kupující“)

tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jen „občanský zákoník“), tuto
kupní

smlouvu

:

I.
Předmět koupě
1. Prodávající prohlašuje, že ve smyslu § 2086 odst. 1 občanského zákoníku dodá kupujícímu
tento nový osobní automobil tovární značky Škoda dle níže uvedené specifikace:

Model:

Škoda Scala

Výbava:

Ambition

Paket:

Interiér + Exteriér

Motor:

1,0 TSI / 70 kW

Barva:

stříbrná metalíza

Vnější výbava: rezervní kolo ocelové plnohodnotné, zvedák vozu, klíč na kola
Záruky a služby: mobilita PLUS – záruka mobility Plus a prodloužená záruka na 5 let, do 100 000 km
(dále též jen „osobní automobil“ nebo jen „automobil“ nebo jen „předmět koupě“), v souladu
s „Výzvou k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu” ze dne 27. 08. 2019
(dále též jen „Výzva k podání nabídek“), vyhlášené kupujícím, a v souladu s nabídkou prodávajícího
ze dne: 09. 09. 2019
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II.
Předmět smlouvy
1. Prodávající se zavazuje dodat automobil specifikovaný v čl. I. této smlouvy, společně se všemi
součástmi a příslušenstvím, kupujícímu za vzájemně dohodnutou kupní cenu specifikovanou v čl.
III této smlouvy, odevzdat předmět koupě kupujícímu, společně se všemi součástmi a
příslušenstvím, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě. Kupující se zavazuje tento
automobil převzít a zavazuje se za automobil zaplatit kupní cenu v souladu s čl. III. této smlouvy,
přičemž převzetím automobilu se kupující stává jeho výlučným vlastníkem. Kupující i prodávající
s nabytím vlastnického práva k předmětu koupě za těchto podmínek souhlasí.
III.
Kupní cena a způsob její úhrady
1. Kupní cena, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za předmět této smlouvy, činí :
Celková kupní cena bez DPH činí 289 199,12 Kč
(Slovy: DvěstěosmdesátdevěttisícstodevadesátdevětKč12haléřů) dále též jen „kupní cena“.
Výše DPH

21 %

Výše DPH 60 731,82 (Slovy: ŠedesáttisícsedmsettřicetjednaKč82haléřů)
Celková kupní cena včetně DPH činí: 349 930,94 Kč
(Slovy: TřistačtyřicetdevěttisícdevětsettřicetKč94haléřů)
Uvedená kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího vzniklé
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004
Sb. o dani z přidané hodnoty účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Při změně sazby
DPH se celková kupní cena včetně DPH uvedená výše upravuje v souladu s touto změnou sazby
provedenou zákonem.
2. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu výše uvedenou kupní cenu a DPH na základě
prodávajícím vystaveného daňového dokladu (dále též jen „faktura“), který bude mít náležitosti dle
této smlouvy, a bude obsahovat kompletní vyúčtování kupní ceny.
3. Právo prodávajícího na vystavení faktury vzniká okamžikem řádného předání automobilu
kupujícímu dle čl. V této smlouvy, a to za současného splnění podmínky, že kupující převzal
automobil bez výhrad; o předání automobilu bude sepsán protokol o předání a převzetí automobilu.
Pokud kupující převzal automobil s výhradami, vzniká prodávajícímu právo na vystavení faktury až
po podpisu protokolu o odstranění všech vad, které byly vytknuty kupujícím při převzetí automobilu
4. Smluvní strany si tímto sjednávají, že kupující není povinen prodávajícímu zaplatit kupní cenu do
odstranění vad plnění prodávajícího.
5. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu. Úhradou
faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.
6. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy (ust. § 29
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen
„zákon o dani z přidané hodnoty“) a zvyklostmi. Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu bez
zaplacení fakturu, která nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně
s vrácením faktury sdělí kupující prodávajícímu důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je
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prodávající povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává
běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti faktury začíná běžet ode dne, kdy byla
kupujícímu doručena opravená nebo nově vyhotovená faktura s příslušnými náležitostmi, jež
splňuje podmínky této smlouvy.
7. Kupující bude platit fakturovanou částku na ten účet prodávajícího, který je správcem daně
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu §109 odst. 2 písm. c/ zákona o dani
z přidané hodnoty. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet prodávajícího, než účet prodávajícího,
který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (dále též jen
„nezveřejněný účet“), bere prodávající na vědomí, že kupující zaplatí na nezveřejněný účet pouze
fakturovanou částku bez DPH a DPH zaplatí přímo na účet správce daně. O takovémto postupu
kupující dodatečně písemně prodávajícího informuje.
8. Pokud je před odesláním platby (před zaplacením faktury) o prodávajícím zveřejněna dle §106a
zákona o dani z přidané hodnoty způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je
prodávající nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona o dani z přidané
hodnoty, bere prodávající na vědomí, že kupující zaplatí na účet prodávajícího pouze fakturovanou
částku bez DPH a DPH zaplatí přímo na účet správce daně. O takovémto postupu kupující
dodatečně písemně prodávajícího informuje. -----------------------------------------------------------IV.
Specifikace (výbava) vozidla a technický stav vozidla
1. Specifikace vozidla z výroby vyplývá z přílohy „Specifikace vozidla“, jež tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy.
2. Výbava vozidla vyplývá z přílohy „Výbava vozidla“, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, přičemž
se považuje podle své povahy za součást či příslušenství vozidla, a zahrnuje v sobě též rezervní
kolo ocelové plnohodnotné, zvedák vozu, klíč na kola, přední mlhové světlomety, a led denní
svítilny. Prodávající se zavazuje, že tato výbava vozidla bude v souladu s technickým průkazem
vozidla.
3. Technický stav vozidla bude odpovídat standardům výrobního závodu Škoda Auto, a.s. na nové
vozidlo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

V.
Odevzdání a převzetí osobního automobilu
1. Prodávající osobní automobil, včetně veškerých součástí a veškerého příslušenství, řádně
odevzdá kupujícímu nejpozději do čtyř týdnů od uzavření této smlouvy, v ujednané jakosti a
provedení a s ujednanými vlastnostmi, přičemž místem plnění smluvní strany sjednávají Úřad
městského obvodu Pardubice VII, Generála Svobody 198, 533 51 Pardubice - Rosice nad Labem.
Prodávající též předá kupujícímu veškeré doklady, které se k předmětu koupě vztahují, a veškeré
doklady potřebné k převzetí a užívání osobního automobilu.
3. Prodávající je povinen včas, nejméně 5 pracovních dnů předem, kupujícího písemně vyzvat k
převzetí automobilu; kupující termín převzetí automobilu písemně prodávajícímu potvrdí (postačí
formou e-mailu). Důkazní břemeno prokazující včasné vyzvání kupujícího k převzetí automobilu
nese prodávající.
4. O předání a převzetí automobilu se sepíše protokol o předání a automobilu, který podepíší obě
smluvní strany.
5. Kupující má právo odmítnout převzetí automobilu, pokud plnění ze strany prodávajícího dle této
smlouvy trpí vadami.
6. Jestliže kupující odmítne automobil převzít, neboť při přebírání automobilu zjistí, že plnění
prodávajícího dle této smlouvy trpí vadami, protokol o předání a převzetí automobilu nepodepíše,
ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí automobilu do zápisu o odmítnutí převzetí
automobilu, kde současně vytkne vady, které při přejímce automobilu zjistil a zároveň bude
kupujícím stanovena lhůta pro jejich odstranění. Prodávající je povinen vytknuté vady ve stanovené
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lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je kupující oprávněn požadovat
přiměřenou slevu z kupní ceny či od této smlouvy jednostranně odstoupit.
7. V případě prodlení prodávajícího s řádným odevzdáním předmětu koupě kupujícímu, sjednávají
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý započatý den

prodlení až do převzetí předmětu koupě kupujícím či do úplného narovnání věci, kterou je povinen
uhradit prodávající kupujícímu, přičemž kupující je navíc oprávněn od této smlouvy odstoupit. --------

VI.
Odpovědnost za vady
1. Prodávající odpovídá za správnost a úplnost vlastností automobilu, a to v rozsahu dle této
smlouvy, Výzvy k podání nabídek, nabídky prodávajícího ze dne 09. 09. 2019 standardů výrobního
závodu Škoda Auto a.s. a technologických předpisů, norem a souvisejících právních předpisů.
Automobil, i každá jeho jednotlivá část, bude prost jakýchkoliv vad. Automobil nebo jeho část má
vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho použití, případně nemá
vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, Výzvou k podání nabídek, nabídkou prodávajícího ze dne
09. 09. 2019, standardy výrobního závodu Škoda Auto a.s., dokumentací, kupujícím, právními
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
2. Jestliže po předání automobilu kupujícímu vyjde najevo vada automobilu, která bude
představovat podstatné porušení smlouvy, má kupující právo 1) na odstranění vady dodáním nové
věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo 2) na odstranění vady opravou věci, nebo 3) na
přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 4) odstoupit od této smlouvy.
3. Jestliže po předání automobilu kupujícímu vyjde najevo vada stroje, která bude představovat
nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo 1) na odstranění vady nebo 2) na přiměřenou
slevu z kupní ceny.
4. Smluvní strany se dohodly na prodloužení zákonem stanovené záruční doby na 5 let, nejdéle
však do doby, kdy bude mít vozidlo najeto 100.000 km.
5. Smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak zákon nebo tato smlouva.
Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která odstoupila od smlouvy, na
náhradu případné škody a na zaplacení smluvní pokuty.

VII.
Další prohlášení a povinnosti smluvních stran
1. Prodávající výslovně prohlašuje, že
- ohledně předmětu koupě neučinil ke dni uzavření této smlouvy žádné právní jednání
směřující k převodu vlastnického práva k předmětu koupě na jinou osobu ve smyslu § 1100
občanského zákoníku.
- na předmětu koupě nebudou ke dni převodu vlastnického práva k předmětu koupě váznout
dluhy, zástavní práva, předkupní práva, právo nájmu, právo výpůjčky, právo zpětné koupě, a
ani jiná práva či povinnosti, která by kupujícímu znemožňovala nerušený výkon jeho
vlastnického práva.
- ke dni uzavření této smlouvy nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení a ani exekuční
řízení, a že mu není známo, že by na něj byl podán insolvenční návrh nebo exekuční návrh.
- vůči němu není vykonatelné žádné rozhodnutí orgánu veřejné moci, které by mohlo být
podkladem pro podání návrhu na nařízení exekuce či výkon rozhodnutí.
- neběží žádné spory, zejména soudní (včetně sporů před rozhodci ad hoc nebo rozhodčími
soudy), vztahující se k předmětu koupě.
2. Prodávající se zavazuje zajistit na své náklady v přiměřené lhůtě po převodu vlastnického práva
k vozidlu z prodávajícího na kupujícího registraci vozidla v registru silničních vozidel na kupujícího,
k čemuž mu kupující poskytne nezbytnou součinnost.
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VIII.
Společná a závěrečná ustanovení
1. Veškeré změny a doplňky podmínek sjednaných v této smlouvě jsou možné pouze po vzájemné
dohodě smluvních stran a musejí být sjednány písemně ve formě dodatku k této smlouvě, který
musí být označen pořadovým číslem, datem a podepsán smluvními stranami.
2. Veškeré písemnosti si smluvní strany navzájem doručují na adresy uvedené na první straně této
smlouvy, pokud některá smluvní strana neurčí předem písemně pro doručování jinou adresu.
3. Přílohy zmiňované v této smlouvě tvoří nedílnou součást této smlouvy a jsou se smlouvou pevně
spojeny.
4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a
svobodné vůle, tuto smlouvu si důkladně přečetli, podrobně byli seznámeni se všemi smluvními
podmínkami této smlouvy, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. Tato
smlouva je výsledkem vlastní svobodné vůle obou smluvních stran.
5. Ve věcech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským
zákoníkem.
6. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdržela po jejím
podpisu po jednom vyhotovení.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti okamžikem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).
8. Smluvní strany souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, ve smyslu
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Smluvní strany dále
souhlasí se zveřejněním těchto údajů v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.,o registru
smluv, v platném znění, Statutárním městem Pardubice – Městským obvodem Pardubice VII, IČ:
002 74 046, se sídlem Generála Svobody 198, 533 51 Pardubice 17 – Rosice nad Labem. Tento
souhlas smluvní strany udělují na dobu neurčitou, přičemž své osobní údaje poskytují dobrovolně.
9. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství, ve
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
10. Smluvní strany prohlašují, že obsahem smlouvy nejsou informace, které nelze poskytnout
třetím osobám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění.
Příloha:
- cenová nabídka č. 100429/v.1 ze dne 09. 09. 2019 obsahující specifikaci a výbavu vozidla

V Pardubicích dne:

1. 10. 2019

V Pardubicích dne: 18. 9. 2019

…………………………………………………
za prodávajícího

……………………………………………………….
za kupujícího
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