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Kupní smlouva č.  ……………/2019 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

 

 

 

ŠKODA AUTO a.s. 

tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav  

IČ: 00177041, DIČ:  CZ00177041 

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 332 

zastoupená:  Ing. Lubošem Vitverou, vedoucím útvaru BAD 

                    Antonínem Válkem, koordinátorem útvaru BAD  

(dále ”prodávající”) 

a 

……………….. 

………………………………………….. 

 

(dále „kupující“) 

 

tuto 

kupní smlouvu 

 

I. Předmět 

1.1 Prodávající touto smlouvou kupujícímu prodává následující zboží: 

Inventární číslo Název IČ Prodejní cena 

   

   

   

   

   

   

   

   

(dále jen „předmět smlouvy“) 

a kupující je za podmínek uvedených v této smlouvě kupuje a přejímá do svého 

vlastnictví. 

1.2 Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu smlouvy. 

 

 

II. Kupní cena a její splatnost 

 

 

2.1 Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za předmět smlouvy činí: ……….. CZK 

plus platná sazba DPH. 
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2.2 Demontáž, nakládku a přepravu provede na vlastní náklady a nebezpečí kupující. 

V případě vývozu předmětu smlouvy mimo EU zajistí kupující na vlastní náklady 

vystavení exportních celních dokumentů. Exportní celní dokumenty musí být 

vystaveny na jméno prodejce. 

2.3 Kupující se zavazuje zaplatit výše uvedenou kupní cenu prodávajícímu před 

převzetím předmětu smlouvy na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím. 

Splatnost zálohové faktury je 14 dnů od data jejího vystavení. 

2.4 V případě, že kupující zálohovou fakturu ve lhůtě 14 dnů od data jejího vystavení 

neuhradí, nemá prodávající v souladu s § 1980 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, zájem na uskutečnění prodeje a veškeré závazky vzniklé prodávajícímu 

v souvislosti s prodejem předmětu smlouvy z této smlouvy zanikají, ledaže 

prodávající kupujícímu poskytne dodatečnou lhůtu k úhradě zálohové faktury v trvání 

1 měsíce, počínající běžet dnem uplynutí původní doby splatnosti. 

2.5 Po připsání úhrady zálohové faktury na účet prodávajícího vystaví prodávající daňový 

doklad na přijatou platbu.  

2.6 Po úplném zaplacení kupní ceny na účet prodávajícího bude za podmínek uvedených 

v této smlouvě předmět smlouvy vydán kupujícímu. 

2.7 Po předání předmětu smlouvy kupujícímu vystaví prodávající fakturu na konečné 

vyúčtování prodeje. Datum uskutečnění plnění je datum předání zboží kupujícímu 

nebo jím zmocněné třetí osobě.  

2.8 Pokud kupující prokáže prodávajícímu, že předmět smlouvy byl po převzetí od 

prodávajícího kupujícím nebo jím zmocněnou třetí osobou následně odeslán nebo 

přepraven do jiného členského státu EU, vystaví prodávající kupujícímu opravný 

daňový doklad k původnímu daňovému dokladu na kupní cenu dle článku 2.1 a 

uplatní osvobození dodání předmětu smlouvy od české DPH. Kupující je povinen 

předložit prodávajícímu dokumenty prokazující odeslání nebo přepravení předmětu 

smlouvy do jiného členského státu EU kupujícím nebo jím zmocněnou třetí osobou. 

Těmito dokumenty jsou zejména prohlášení kupujícího nebo jím zmocněné třetí 

osoby, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu, a Mezinárodní nákladní 

list (CMR) nebo jiný obdobný dokument prokazující přepravu předmětu smlouvy z ČR 

do jiného členského státu EU.  Požadované dokumenty je kupující povinen předložit 

prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 90 dní od převzetí 

předmětu smlouvy. Pokud kupující nesplní podmínky dle předchozí věty, prodávající 

není povinen provést opravu režimu DPH, uplatnit osvobození od DPH při dodání 

předmětu smlouvy a vrátit kupujícímu českou DPH. Při splnění lhůt uvedených výše 

se prodávající zavazuje do 15 dnů od okamžiku, kdy kupující prokáže prodávajícímu 

splnění podmínek pro nárok na osvobození dodání předmětu smlouvy od DPH v České 

republice předložením příslušných dokumentů, provést opravu režimu DPH a 

následně prodávající vrátí kupujícímu částku ve výši uplatněné DPH uhrazené 

kupujícím. Kupující potvrdí přijetí opravného daňového dokladu od prodávajícího. 

2.9 Na žádost prodávajícího je kupující povinen prokázat, že je majitelem účtu, na který 

mají být hrazeny platby podle této smlouvy, či jakéhokoli jiného účtu, který používá 

v obchodním styku s prodávajícím. Do náležitého prokázání této skutečnosti je 

prodávající oprávněn zadržet platby. 

2.10 Kupující je povinen na žádost prodávajícího sdělit stav otevřených účetních položek 

vzniklých ze vzájemného obchodního styku, které jsou obsaženy v účetnictví 

kupujícího k rozhodnému dni, a bude-li to třeba vyjasnit a odsouhlasit rozpory se 

stavem obsaženým v účetnictví prodávajícího. Prodávající zasílá kupujícímu potvrzení 

o stavu otevřených účetních položek obsažených v účetnictví prodávajícího, které 

vychází výhradně z účetních záznamů a nemá žádný význam pro uplatňování 

případných nároků, nelze z něj odvozovat jakékoliv právní důsledky a zvláště jej 

nelze v žádném případě použít jako uznání dluhu.  

2.11 Kupující není oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky z této smlouvy či provést 

jednostranné započtení vzájemných pohledávek.  
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III. Výhrada vlastnictví a podmínky dalšího prodeje  

3.1 Kupující a prodávající se dohodli, že vlastnické právo k předmětu smlouvy přejde 

na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny a jejím připsáním na účet 

prodávajícího. 

3.2 Po dobu jednoho roku od přechodu vlastnického práva na kupujícího je kupující 

oprávněn k dalšímu prodeji předmětu smlouvy třetí osobě pouze s písemným 

souhlasem prodávajícího. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou 

součinnost pro prověření vlastnictví předmětu koupě. V případě porušení tohoto 

ustanovení vzniká prodávajícímu oprávnění požadovat po kupujícím úhradu smluvní 

pokuty ve výši kupní ceny.  

 

 

IV. Předání předmětu smlouvy 

4.1 Kupující si převezme předmět smlouvy do 2 týdnů od zaplacení kupní ceny na účet 

prodávajícího a, v případě prodeje prostřednictvím aukční základny internetového 

portálu www.netbid.com, po prokázání, že zaplatil zprostředkovateli odměnu za 

zprostředkování této kupní smlouvy, a to ve výši stanovené na základě samostatného 

smluvního ujednání mezi kupujícím a zprostředkovatelem. Přesný termín převzetí si 

kupující předem dohodne s prodávajícím. Při pozdějším vyzvednutí z důvodů na 

straně kupujícího bude prodávajícím účtováno skladné/úschovné ve výši 5000 Kč/m2 

zastavěné plochy/měsíc, zároveň si prodávající vyhrazuje v případě potřeby uskladnit 

takové předměty na volném prostranství. K předání dochází v místě závodu prodejce, 

ve kterém se nachází předmět smlouvy. 

4.2 Přeprava a demontáž předmětu smlouvy se provádí na náklady a riziko kupujícího. 

Kupující uhradí škody, které vzniknou při demontáži a přepravě předmětu smlouvy 

na majetku prodávajícího. Budou-li při demontáži nebo přepravě nutné otvory 

v budovách nebo jiné stavební úpravy, pak je kupující povinen tyto na své náklady 

uvést do původní podoby. Prodávající může v těchto případech požadovat kauci na 

náhradu takto vzniklých škod. 

 

V. Přechod nebezpečí škody na předmětu smlouvy 

Pokud byla při prodeji předmětu smlouvy využita aukční základna internetového portálu 

www.netbid.com, pak přechází nebezpečí škody na předmětu smlouvy na kupujícího již 

oznámením příklepu formou e-mailu. V ostatních případech přechází nebezpečí škody na 

předmětu smlouvy na kupujícího dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

 

 

VI. Odpovědnost za vady 

Prodávající prohlašuje, že stav předmětu smlouvy odpovídá tomu, že se jedná o použité 

věci. Kupující si věci prohlédl, je srozuměn s jejich stavem a kupuje je, jak stojí a leží. 

 

 

VII. Společná a závěrečná ustanovení 

7.1 V případě, že je kupujícím spotřebitel s bydlištěm v Evropské Unii a mezi 

prodávajícím a kupujícím dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel možnost 

využít mimosoudního řešení s tím, že se s příslušným návrhem obrátí na subjekt 

mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na internetové adrese: 

http://www.coi.cz/. Platforma pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů on-line 

se nachází na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

7.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

7.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost 

originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení této smlouvy. 

7.4 Tato smlouva, jakož i právní vztahy vzniklé porušením této smlouvy, se řídí právním 

řádem České republiky. Použití norem mezinárodního práva soukromého, jakož i 

Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje. Podmínky 

http://www.netbid.com/
http://www.coi.cz/
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neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále 

jen „OZ“, přičemž smluvní strany ujednávají, že  

a) obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, jež nemá 

donucující účinky; 

b) kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností;  

c) se vylučuje přijetí této smlouvy s jakoukoliv odchylkou, byť by to byla odchylka, 

která podstatně nemění původní podmínky. Totéž platí i pro sjednávání 

jakýchkoliv změn této smlouvy či uzavírání dílčích smluv na tuto smlouvu 

navazujících; 

d) se pro tuto smlouvu nepoužije úprava dle § 1799, §1800 OZ týkající se smluv 

uzavíraných adhezním způsobem. Totéž platí pro jakékoliv smlouvy a 

dokumenty na tuto smlouvu navazující. 

e) veškeré změny a dodatky k této smlouvě musí být uzavřeny písemně a řádně 

podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran; to platí i pro vzdání se 

požadavku písemné formy. Smluvní strany pro všechny své vzájemné obchodní 

vztahy stanoví, že nemůže dojít k uzavření smlouvy na základě jednostranného 

potvrzení dle § 1757 odst. 2 a 3 OZ, jejichž aplikaci tímto vylučují; 

f) smluvní strany ujednávají, že na závazek založený touto smlouvou se nepoužije 

§ 1950 OZ. To znamená, že kvitance na pozdější plnění nepotvrzuje splnění 

předchozího plnění, pokud to v ní není výslovně uvedeno. 

7.5 Pro veškeré spory vznikající z této smlouvy anebo v souvislosti s ní sjednávají 

smluvní strany pravomoc věcně příslušného soudu České republiky, v jehož obvodu 

je sídlo prodávajícího. 

7.6 V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné, zůstávají 

ostatní ustanovení této smlouvy platná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné 

ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným, které svým obsahem a smyslem 

odpovídá nejlépe původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 

neplatného. 

7.7 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, 

že si ji před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem plně souhlasí. 

 

 

 

V Mladé Boleslavi dne               V ………………………. dne ……….……… 

 

Za ŠKODA AUTO a.s.     Za kupujícího: 

 

 

 

…………………………………………                                 …………………..…………………………  

Ing. Luboš Vitvera      

 

 

…………………………………………                                            

p. Antonín Válek    

 


