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Kupní smlouva
uzavřená
dle § 2079 a následujících
zákona
Č. 89/2012
Sb.,
občanského
zákoníku,

Smluvní

strany

Kupující :
Název

: Obec Větřní
: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
: Mgr. Antonín Krák , starosta obce
: 00246182
: CZ00246182
: Česká spořitelna a.s.
: 580010319/0800
: Pavlína Berková
: 380731546
: podatelna@obecvetrni.cz

Sídlo (místo podnikání)
Zastoupený
IČ (RČ)
DIČ
Bankovní spojení
č.účtu
Zástupce pro věcná jednání
telefon, fax
e-mail

a

Prodáva jící:
Název
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení
číslo účtu
Společnost je zapsána v obchodním
Zástupce pro věcná jednání
Telefon
e-mail:

: PROFI AUTO CZ a.s.
: Kolovratská 1367, 251 01 Říčany
: Ing. Kateřina Rašková, člen představenstva
: 261 78 559
:CZ26178559
: Komerční banka, a.s.
: 27-6781210277/0100
rejstříku u: Městského soudu vedeného v Praze, oddíl B, vložka 6567
: Stanislav Nedvěd
: +420 602242726
obchod@profiautocz.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

KUPNÍ

1.
2.
3.

SMLOUVU

I.
Předmět smlouvy a koupě
Předmětem koupě této smlouvy je dodávka 1 ks FIAT Ducato Light 2,3 MTj L2H2 Combi ve specifikaci dle přílohy č.l
této kupní smlouvy. Součástí předmětu koupě je i příslušenství a doklady potřebné pro užívání předmětu koupě.
Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu dále uvedené zboží a kupující se zavazuje, že zboží odebere a zaplatí za
něj kupní cenu.
Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu předmět koupě (zboží) a převést na kupujícího
vlastnické právo k předmětu koupě a závazek kupujícího uhradit za to prodávajícímu kupní cenu.
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II.
Doba a místo plnění
Termín dodání předmětu koupě nejpozději do 25. 9. 2015
Místem dodání předmětu koupě je sídlo prodávajícího (PROFI AUTO CZ a.s.,

Kolovratská

1367,

251 01

Říčany)

III.
Kupní cena a platební podmínky
Kupní cena je stanovena ve výši:
Celková kupní cena bez DPH
665.312,Kč
DPH samostatně
139,716, - Kč
Celková kupní cena vč.DPH
805.028,Kč
Kupní cena je stanovena dohodou dle zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách a je stanovena jako nejvýše přípustná a
nepřekroč itelná. Kupní cena je stanovena v české měně a zahrnuje cenu zboží.
Kupní cena bude zaplacena na základě vystaveného daňového dokladu - faktury se splatností 30 dnu od data vystavení.
Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí předmětu koupě stvrzený oběma smluvními
stranami. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po převzetí předmětu koupě kupujícím, přičemž tato
skutečnost vyplývá z potvrzení kupujícího na dokladu o předání a převzetí předmětu koupě.
Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a Ihuty splatnosti také náležitosti daňového dokladu dle
platných právních předpisu. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji ve
lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůto splatnosti počíná
běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
Úhrada kupní ceny je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet prodávajícího. Obě smluvní strany
se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka připsána na účet prodávajícího.
Pro úhradu sankcí dle článku VII. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.

IV.
Splnění závazku
Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví
Ke splnění závazku dojde protokolárním předáním předmětu koupě kupujícímu, který je k převzetí předmětu koupě
oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí předmětu koupě kupujícím.
Zboží bude kupujícímu dodáno dle specifikace uvedené v odstavci I. této smlouvy a bude dodáno funkční a kompletní.
Kupující se zavazuje po dobu záruky respektovat pokyny prodávajícího.
Kupující je povinen prohlédnout předmět koupě při předání za účelem zjištění zjevných vad.
Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí předmětu koupě.
Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího úplným zaplacením předaného předmětu koupě.

V.
Odpovědnost prodávajícího za vady a jakost
Předmět koupě má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. především není dodáno v množství,
jakosti a provedení, jež je stanoveno v této smlouvě, popř. není-Ii ujednáno, tak výsledku obvyklému.
Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět koupě v době jeho předání.
Kupující je oprávněn zadržet kupní cenu nebo její část v případě, že předmět koupě při předání vykazuje vady,
popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
Záruční doba na předmět koupě činí 24 měsícu bez omezení počtu kilometru. Prodávající předá kupujícímu návod k
obsluze v českém jazyce. Kupující se zavazuje po dobu záruky respektovat pokyny prodávajícího. Uvedení do provozu
proběhne na základě proškolení uživatele prodávajícím v termínu, který bude stanoven nejpozději při předání zakázky.
Jak vady předmětu koupě zjištěné po předání a převzetí, tak vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je kupující
povinen uplatnit u prodávajícího písemnou formou (dále jen reklamace). V reklamaci je kupující povinen vady popsat,
popřípadě uvést, jak se projevují.

VI.
Porušení smluvních povinností
Platnost této smlouvy lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran nebo výpovědí ze strany kupujícího s
jednoměsíční výpovědní lhůtou. zejména pro opakované porušení ustanovení o realizaci dodávek zboží či jeho kvalitu.
Výpovědní lhůto začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bude prodávajícímu doručena
písemná výpověď. Smluvní strany se dále dohodly, že lze tuto smlouvu ukončit i jednostranným
odstoupením v
případě podstatného porušení smlouvy jednou ze stran. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení
smluvní pokuty, úroku z prodlení ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností. Odstoupením
smlouva zaniká ke dni doručení projevu vule směřujícího k odstoupení od smlouvy.
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Smluvní strany se dohodly na tom, že za podstatné porušení této smlouvy se považuje neplnění předmětu této
smlouvy, dále pak vadné plnění této smlouvy.
3. Dojde - li po dobu platnosti této smlouvy k zániku či organizačním změnám, včetně případného konkursu či vyrovnání,
převezme veškerá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající nástupnická organizace či likvidátor.
4. Smluvnístrany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
a) V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu plnění, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je
povinen kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01'7'0z kupní ceny s DPH za každý započatý den prodlení.
b) V případě, že prodávající neodstraní vadu, která byla kupujícím uplatněna (reklamována) v záruční době, v kupujícím
stanovené přiměřené lhůtě. je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01'7'0z celkové kupní
ceny s DPH za každý započatý den prodlení.
5. V případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve
výši O,Ol'Yo z dlužné částky, a to za každý den prodlení.

VII.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se dohodli, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím dle § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatku.
3. Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku,v platném znění
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno
vyhotovení.
5. V případě, že se některé z ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, nebude tím dotčena platnost
nebo účinnost ostatních ustanovení. Neplatné či neúčinné ustanovení bude nahrazeno takovým platným a účinným
ustanovením, které se právně přípustným způsobem co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu zamýšlenému oběma
smluvnímistranami při uzavření této smlouvy. Totéž platí pro případné mezery ve smlouvě.
6. Vznikne-li kterékoli smluvní straně nárok na úhradu smluvní pokuty dle této smlouvy, není vznikem takového nároku
dotčeno právo na náhradu škody, které náleží poškozené straně vedle případného nároku na smluvní pokutu.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její
účastníci svými projevy vázáni.
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VIII.
Podpisy smluvních stran
Prodávající i kupující shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Říčanech dne

15. 06. 2015

...
&z .
Prodávající
Ing. Kateřina Rašková
člen představenstva
PROFI AUTO CZ a.s.

Ve Větřní dne 29.5.2015

Kupující
Mgr. Antonín Krák
starosta obce Větřní

OBec VĚTŘNí
NA ŽOFíNĚ 191
3e2 11 VĚTŘNí
IČ: 002~6182
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