
 

 

S t a t u t á r n í  m ě s t o  K a r l o v y  V a r y  
Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 
IČO: 002 54 657 
Bankovní spojení: číslo účtu: 27-0800424389/0800 vedený u České spořitelny a.s.  
zastoupeno ve věcech smluvních: Bc. Marcelem Vlasákem, velitelem městské policie 
                                                                  
na straně jedné jako kupující (dále jen “kupující”) 
 
a 
 
____________________________ 
IČO:  
se sídlem:  
bankovní spojení: číslo účtu:  
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném: 
zastoupena:  
 
na straně druhé jako prodávající (dále jen “prodávající”) 
společně též pouze jako „smluvní strany“ 
 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
A) Prodávající je držitelem živnostenských oprávnění (příloha č. 1 smlouvy); a  
 
Prodávající je výlučným vlastníkem movité věci dle specifikace uvedené v čl. I. odst. 1.3. této smlouvy: 
 

1) osobního automobilu: ________________________________, rok výroby: ____,  
VIN: _______________, barva: bílá.  

 
B) Prodávající je vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku 

 
„Městská policie Karlovy Vary - služební automobil“, 

které bylo vyhlášeno dne ________ kupujícím jako vyhlašovatelem výběrového řízení vyhlášeného 
formou zakázky malého rozsahu.  
 
C) Výběr vítěze výběrového řízení byl potvrzen rozhodnutím Rady města Karlovy Vary dne 

__________; 
 
D) Prodávající prohlašuje, že je schopný osobní automobil specifikovaný článku I. 1.3. této smlouvy, 

kupujícímu ve stanovené době a ve sjednané kvalitě dodat a na kupujícího převést;  
 
E) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 

_________ pod bodem č. _____ jednání, 
 

dohodly se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ustanovení § 2079 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření této 

 

KUPNÍ SMLOUVY 
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I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu movitou věc, která je 
předmětem koupě, a umožnit mu nabytí vlastnického práva k nim a závazek kupujícího věci 
převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu. 

 
1.2. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabýt k němu 

vlastnické právo.  
 
1.3. Předmětem kupní smlouvy je zakoupení předmětu koupě – nového osobních automobilu: 
 

osobní automobil: ________________________________, rok výroby: ____,  
VIN: _______________, barva: bílá, příslušenství v rozsahu povinné výbavy stanovené 
vyhláškou 341/2014 Sb. a rozsah doplňků a úprav stanovený zadávací dokumentací; 

 

II. CENA 

2.1.  Smluvní strany se dohodly na ceně za předmět koupě – automobil uvedený v čl. I. 1.3 takto: 

 

osobní automobil – kupní cena: _____________ Kč (slovy: 

_________________________________________) včetně DPH, tj. _____________ Kč (slovy: 

_________________________________________) bez DPH;  

 

2.2. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu automobilu na základě daňového dokladu vystaveného 
a předaného prodávajícím kupujícímu při předání osobního automobilu se splatností 21 dnů 
ode dne řádného předání daňového dokladu prodávajícím kupujícímu. Úhrada daňového 
dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněný na portálu finanční správy, v 
opačném případě, bude prodávajícímu uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce 
plnění. 

 
2.3. Daňový doklad dle článku II. odst. 2.2. této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového 

dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2.4. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje  či bude neúplný, je kupující 

oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti  prodávajícímu. Prodávající je povinen 
takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené v tomto odstavci smlouvy. 
V případě opravy daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti v časových intervalech 
uvedených v článku II. odst. 2.2. této smlouvy, avšak až od data řádného doručení opraveného 
daňového dokladu kupujícímu. 

 
 

III. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že automobil předá prodávající kupujícímu do 3 měsíců ode dne 
podpisu této smlouvy, a to na adrese Městská policie Karlovy Vary, Moskevská 34, Karlovy 
Vary 360 01. 

 
3.2. O předání a převzetí automobilu bude sepsán písemný protokol o předání a převzetí, který 

bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Součástí předávacího protokolu 
bude uvedení alespoň přesné charakteristiky osobního automobilu formou: uvedení značky 
osobního automobilu, uvedení čísla karoserie, čísla motoru, čísla VIN, roku výroby osobního 



3 
 

automobilu, vybavení osobního automobilu, stavu tachometru osobního automobilu, uvedení 
počtu předávaných klíčů od osobního automobilu, uvedení zjevných vad osobního automobilu.  

 
3.3. Protokol o předání a převzetí osobního automobilu bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, 

z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. 

 

IV. PROHLÁŠENÍ, PRÁVA A ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 

4.1. Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že automobil není zatížen žádnými věcnými či obligačními 
právy třetích osob a současně netrpí žádnými zjevnými ani skrytými vadami. 

 
4.2.  Prodávající prohlašuje, že osobní automobil byl schválen STK a byly připuštěny k řádnému 

užívání na území České republiky. 
 
4.3. Prodávající se zavazuje, že při předání automobilu kupujícímu předá veškeré doklady, které má 

k osobnímu automobilu k dispozici, tj. Osvědčení o registraci vozidla tzv. velký technický 
průkaz, technický popis osobního automobilu, návod k obsluze a údržbě osobního automobilu. 

 

V. PŘEVOD OSOBNÍHO AUTOMOBILU 

5.1. Smluvní strany se dohodly, že přeregistraci osobního automobilu u příslušného dopravního 
úřadu – Magistrátu města Karlovy Vary – odboru dopravy provede kupující, a to nejpozději do 
3 pracovních dnů ode dne řádného předání osobního automobilu dle článku III. odst. 3.2. této 
smlouvy. 

 
5.2. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu potřebnou součinnost při přeregistraci 

osobního automobilu z prodávajícího na kupujícího.  
 
5.3.  Veškeré poplatky a další náklady spojené s přeregistrací osobního automobilu z prodávajícího 

na kupujícího se zavazuje uhradit kupující. 

 

VI. DORUČOVÁNÍ 

6.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, 
nebo doporučenou listovní zásilkou. 

 
6.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že 

oznámení bylo řádně doručené: 
a) při doručování osobně: 

 dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo 

 dnem, v němž bylo doručeno osobě příjemcově adrese, která je oprávněna k přebírání 
listovních zásilek; nebo 

 dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 
zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo 

 dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal 
či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na 
zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku VI. odst. 6.3., odst.6.4., popř. odst. 6.5. 
této smlouvy. 

 
b) při doručování poštou:  

 dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo 
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 dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal 
či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na 
zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku VI. odst. 6.3., odst. 6. 4., popř. odst. 6.5. 
této smlouvy. 
 

6.3.  Ke dni podpisu této smlouvy je adresou pro doručování kupujícímu: 
 Statutární město Karlovy Vary 

  městská policie 
  Moskevská 2035/21 
  361 20 Karlovy Vary 

 
6.4.  Ke dni podpisu této smlouvy je adresou pro doručování prodávajícímu: 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 

6.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla, a tím i adresy pro doručování, budou 
písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu. Změna 
adresy pro doručování jsou pro účely doručování pro druhou smluvní stranu účinné k okamžiku 
doručení informace druhé smluvní strany o změně sídla. 

 

                VII. ZÁRUKA, PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

7.1. Prodávající se zavazuje, že automobil je prost jakýchkoli zjevných či skrytých vad a mají 
vlastnosti uvedené v této smlouvě. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost 
převáděného osobního automobilu ode dne protokolárního převzetí automobilu kupujícím 
v délce 24 měsíců, s výjimkou záruky na lak, na který je poskytována záruka v délce 36 měsíců 
a záruky na karoserii, na který je poskytována záruka v délce 144 měsíců. 

 
7.2. Prodávající se zavazuje zajistit kupujícímu bezplatný záruční servis na automobil, a to po dobu 

záruční doby určené v článku VII. odst. 7.1. této smlouvy.  
 
7.3. Kupující je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku VII. odst. 7.1. této smlouvy vady 

osobního automobilu u prodávajícího, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána 
vada přesně specifikovaného osobního automobilu, určen nárok kupujícího z vad a to včetně 
termínu pro odstranění či zajištění odstranění vad prodávajícím.  

 
7.4. Prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtyřiceti osmi hodin, bude-

li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady u automobilu, kupujícím, 
zahájit odstraňování vady automobilu, a to i tehdy, neuznává-li prodávající odpovědnost za 
vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně 
zahájit reklamační řízení. Reklamační řízení musí být ukončeno bez zbytečného odkladu po 
jeho zahájení. Bude-li v reklamačním řízení prodávajícím vada uznána jako reklamační vada, 
zavazuje se prodávající k jejímu bezplatnému odstranění. Nebude-li v reklamačním řízení vada 
uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady automobilu, provedeno úplatně, a to za 
cenu nutně a účelně vynaložených nákladů na odstranění vad.  

 
7.5. V případě odstranění vady u automobilu, dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 

bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne 
protokolárního převzetí nového plnění (věci) kupujícím. Záruční lhůta je shodná jako v článku 
VII. odst. 7.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady automobilu kupujícím prodávajícímu 
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až do řádného odstranění vady  automobilu prodávajícím neběží záruční doba s tím, že doba 
přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 
kalendářní den. 

 
7.6. Neodstraní-li prodávající či nezajistí-li odstranění reklamované vady  automobilu ve lhůtě dle 

článku VII. odst. 7.3. této smlouvy a/nebo nezahájí-li prodávající odstraňování vad osobního 
automobilu v termínech dle článku VII. odst. 7.3. této smlouvy a/nebo oznámí-li prodávající 
kupujícímu před uplynutím doby k odstranění vad osobního automobilu, že vadu neodstraní 
a/nebo je-li zřejmé, že prodávající reklamované vady osobního automobilu ve lhůtě stanovené 
kupujícím přiměřeně dle charakteru vad osobního automobilu neodstraní, má kupující vedle 
výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav třetí osobě a/nebo požadovat 
slevu z kupní ceny. Kupujícímu v prvém z uvedených případů vzniká nárok, aby mu prodávající 
zaplatil částku připadající na cenu, kterou kupující třetí osobě v důsledku tohoto postupu 
zaplatí. Nárok kupujícího účtovat prodávajícímu smluvní pokutu tím nezaniká. 

 
7.7. Práva a povinnosti z prodávajícím poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 

smluvních stran od smlouvy. 
 
7.8. O reklamačním řízení budou kupujícím pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. Ustanovení článku VII. odst. 7.3. této 
smlouvy platí analogicky. 

 

VIII. SLUŽBY POSKYTOVANÉ PRODÁVAJÍCÍM KUPUJÍCÍMU 

8.1. Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu bezúplatné zapůjčení náhradního vozu stejné 
kvality jako je vůz, který je opravován v rámci záruční opravy a to již ode dne účinnosti této 
smlouvy. 

 
8.2. Poskytnutí služby dle předchozího odstavce se prodávající zavazuje zahájit vždy do 24 hodin od 

okamžiku vznesení požadavku kupujícím. 

 

IX.  SMLUVNÍ POKUTA 

9.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti kupujícího k úhradě kupní ceny  
(čl. II. odst. 2.2. smlouvy), je prodávající oprávněn ve smyslu ustanovení § 2048 an. občanského 
zákoníku, požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 100 Kč za každý den i započatý den 
prodlení. 

 
9.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti prodávajícího s předáním 

předmětu koupě (čl. III. odst. 3.1. smlouvy), a/nebo v případě porušení povinnosti 
prodávajícího zapůjčit náhradní vozidlo (čl. VIII. odst. 8.1. smlouvy), je kupující oprávněn ve 
smyslu ustanovení § 2048 an. občanského zákoníku, požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 
100 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti.    

 
9.3. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 

výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody v plné výši. 
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X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

10.1. Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že 
kupující bude déle než čtrnáct dní v prodlení s úhradou ceny dle článku II. odst. 2.1., odst. 2.2. 
této smlouvy.  

 
10.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že 

příslušný dopravní úřad odmítne provést na žádost kupujícího (při splnění poplatkové 
povinnosti) přeregistrovat osobní automobil na kupujícího. 

 
10.3. Odstoupení od této smlouvy je účinné ke dni jeho doručení druhé smluvní straně. 

Odstoupením od smlouvy se tato smlouva s účinky ex nunc, tj. od data účinnosti odstoupení 
od této smlouvy, ruší. 

 

XI. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

11.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně se včas a řádně informovat o všech podstatných 
skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle této smlouvy a současně vyvinout potřebnou 
součinnost k plnění této smlouvy. 

 
11.2. Pokud není v této smlouvě či na daňovém dokladu vystaveném na základě této smlouvy 

uvedeno jinak, či s předstihem nejméně čtrnácti dnů sděleno povinné straně jinak (jiné 
bankovní spojení atd.), jsou veškeré platby dle této smlouvy prováděny na účty smluvních stran 
uvedené v této smlouvě, a to v korunách českých. 

 
11.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle této smlouvy (včetně úhrad 

kupní ceny) jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné 
smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den 
splatnosti. 

 
11.4. Změny této smlouvy je možné provádět pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými 

oběma smluvními stranami a vyhotovenými na jedné listině. 
 

11.5. Pokud kterékoliv ustanovení smlouvy nebo jeho část 
o bude neplatné či nevynutitelné; 
o stane se neplatným či nevynutitelným; 
o bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem; 

 tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních 
ustanovení této smlouvy nebo jejich částí. 

 
11.6. Smluvní strany se zavazují, že případné spory z této smlouvy budou řešit především jednáním 

zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, zpravidla do pěti kalendářních 
dnů od zjištění porušení povinností plynoucích ze smlouvy. 

 
11.7. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy, s touto smlouvou související nebo v této smlouvě 

neupravené se řídí platným českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 
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XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti okamžikem vložení do registru 
smluv. Vložení do registru smluv zajistí kupující.  

 
12.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou 

stejnopisech. Každé vyhotovení má právní sílu originálu. 
 

12.3. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly 
splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené 
podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní 
pro platnost tohoto právního jednání. 

 
12.4. Statutární město Karlovy Vary je podle § 2 odst. 1, písm. d) zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
povinným subjektem, který povinně zveřejňuje v registru smluv uzavřené soukromoprávní 
smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotace a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci. 
S účinností od 1.7.2017  Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění (§ 6 odst. 1 z.č. 340/2015 Sb.).  

 
12.5. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 

Sb. a jako takový má povinnost poskytnout informace žadateli, který o informaci požádá.  
 

12.6. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují podpisem svým či svého oprávněného zástupce. 

 
Příloha č. 1: Výpis z veřejného rejstříku prodávajícího 
Příloha č. 2: Výpis z usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne _________ 
Příloha č. 3:    Krycí list nabídky na veřejnou zakázku ze dne ________, včetně příloh 
Příloha č. 4: Zadávací dokumentace schválená RM dne __________ 
 
 
V Karlových Varech, dne      V __________________, dne  
 
 
 
 
 

           ________________________   ________________________ 
             Statutární město Karlovy Vary                                     _______________________ 
         zastoupeno Bc. Marcelem Vlasákem                     _________________________________ 
                 velitelem městské policie                                                 _________________ 


