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čl. |.

Úvodní ustanovení
]. Smltnni stran) u/a\ít'ají tuto smlotnu na /akladc žadaní \eřcjne Alka/k_\ maleho i'o/sahu pod nan cm
„\itkup osohního \o/idla Sl'\' s odkupcm \ozidla Škoda Superb"

2. Smltnní stran) prohlašují že údaje u\ edene \ žahltníjsou \ souladu s pi';i\iií skutečnosti \ dobe ti/a\ření
smlou\\. Smltnní sti'an_\ se ana/ují. žc zmen) dotecn_\'ch udaju oxnamí iicpt'odlcne druhe Smltuní
strane.

3. Prndnunici ] prohlašuje. že je \_\"luen_\m \lastníkcm osobního automobilu Sl'\' žnack) Škoda splňují
technickou specifikací dle příloh) C. ] teto smlou\_\ (dalejen „Předmět koupě č. ["i.
4. Piodautjící 2 prohlašuje že je \_\'lučn_\'m \ lastníkem osobního automobilu Škoda Superb. jehož technická
specifikace je konki-cu/ouína žnalcekým posudkem mulce .lat'omíi'a Kudlle} C. 11395 /e dne 3. 3. 3011

\ přílo/.e C. 2 smlou\\ (dale jen „Předmět [mu/15¢". 2").
5. Kupující Z prohlašuje. že b_\l před ti/a\řením teto smlou\_\ řadne sc/namen s technick_\'m stanem
a obsahem technickeho pi'ukažu Předmetu koupe C. Z a bylo mu umožněno. aby se osobně přes\edcil

ojcho technickem stanu osobní prohlídkou dne Zo. 0-1. 202 l.
6. Smltnní strany hemu na \cdomí. že po u/avření smlou\_\ a ncjpo/dcji 3 dny před datem přcxžetí

Přcdmetu koupe C. l a Předmčtu koupe C. 2. jsou po\'ínn_\ postupmai \ souladu se žakonem C. 108 NW
Sb.. o pojištení odpmednosii ža škodu žpusobeiiou prom/em \o/ídla a o žmene nekterých sotniscjících
zakonu.
7. Smlumí stran) prohlašují. že předmet smlou\_\' není plněním nemožným a že smlou\u maxi-cl)
po pcčlí\em /\ ažcní \ šccli možných dusledku,
8. Smltnní siran_\ prohlašují. že osob)“ podepisující tuto smlou\ ti. jsou k tomuto uCelu opi'a\ neti_\'.

9. Smhnní stran) tímto prohlašují. že skutečnosti u\cdeiic \e smlou\c ncpomžují ža obchodní tajemstn
\e smyslu & Sli—1 ohCanskcho žitkoníku a udelují s\olení k jejich \\tižiti a /\cřejnení be/ sianmcní
jakýchkoli dalsích podmínek.

čl. II.
Předmět smlouvy
!. Pt'oda'nající ] touto smlotn ou prodam a ode\/da\a Kupujícímu l Předmet koupe C. l. a to včetně \šech
jeho soucasti apříslušensuí a \eškei'ýmí knemu příslušejícímí pun} a pounností. ža kupní cenu
u\edeiiou \ CI. lll. odst. 1 smlou\_\ a Kupující l touto smlou\ou Předmět koupe C. I od Prodawjícího [
kupuje do s\ eho \\liicneho \lthlnlťhl a una/uje se zaplatit PmdLnnjiCinnl l /;1 Předmět koupe C. l
\Cctne \s'cch jeho soucasti a příslušensoí a k nemu příslušejících prim a pounností /a kupní cenu dle
ct. lll odst. —l smloti\\' \ \poeicnou /pusobem u\cden_\'m \ Cl. HI. odst. 3 smlou\_\.
Pi'oda\a_jící ] sc Ann/me. že doda Předmet koupe C I tak. aby \_\ho\o\al technicke speeítíkaci dle
příloh_\ C. ] smlou\_\. a Airmen se zana/uje. že poskytne „předplacený s'cms Standart" u\eden_\“

\ Přílo/e C. l.
Pi'odt'najíci' 2 dale tottto smlou\ou pi'odaut a odm/daní Kupujícímu 2 Předmet koupe C. I. a to \'Cetnc
\seeh jeho soucasti ;i přislušenshí a s \eskei'_\'mi k nemu příslušejícími pi'a\_\' a pmínnostmí /.a kupní

'Il'i—

cenu

u\edcnou

\ el. lll. odst. 2 smloti\\

a

Kupující

?.

touto

smlou\ou

Předmět

koupe

C.

2

od Prodinajícího 2 kupuje do s\eho \\ltiCneho \'lasinict\í a souhlasí se /apoctením ktipní cen)
na Předmět koupe &. l dle Cl. lll odst, 3 smlou\_\.
Soucastí dodt'o k_\ je předaní potřebných dokladu. ij. technickeho pruka/u. sci'\ ísní knížk) apod.
Smltnní stran) pour/mi. že se seznámil) si'ožsahem předmětu plneni. že jim jsou mamy \eskci'e
technicke. k\alitatí\ní ti jine podmínk\ IIC/b_\lne k ti/a\ření kupní smlouvy na Předmět koupe C. l
a Předmei koupe C. 2. a že disponují takoWnn kapacitami a odboniymi malosimí. ktere jsou k dodaní
Předinetu koupe C. l a Předmetu koupe č. 3 tie/b_\tne,

Smltnni stran) sí wajcnme předají a pře\c/mou Předinet koupe C. l a Předmět koupe C. 3 \ souladu

h.)

s el. \Ž odst. ] snilou\_\
\'lastnieke přa\o k Předmetti koupe C.
Předmetu koupě C. l Kupujícím ].

l

přeclid/i na Kupujícího ] okamžikem předání a převetí
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8. \'lastnícke pravo k Předmětu koupě C. 3 přecha/í na Kupujícího 3 okamzíkem
Předmětu koupě C. 2 Kupujícím 2.
9. Pt'odz'nající l prohlašuje. že Předmět koupě C. l není zatíženjakýmikoln prax) třetích
[0.Prodz'nající 2 prohlašuje. že Předmět koupě C. I není zatížen jakýmikolh prax) třetích
„Nebe/„peci škod) na Předmětu koupě ě. l přechazí dnem přex zetí Předmětu koupě C. l
l2.\ebezpcěí škody na Předmětu koupě ě. 2 přechází dnetn pře\ zetí Předmětu koupě C. 2

předání a převzetí
osob.
osob.
Kupujícím l.
Kupujícím 2.

čl.III.

WN—

Kupní cena
Kupní cena za Předmět koupě C. l ěíní 721 700.00 bez DPH. X73 25 «'.00 s DPH.

'Jl

Kupní cena za Předmět koupě ě. 3 ětní 521 800.00 bC/ DPl l. (íšl 373.00 s DPl I.
Smltnni stran) se dohodl). ke přou kupní ceně /a Předmět koupě C. 1 bude zapoětena dle ustano\ ení
: 1982 oběanskěho zakoniku kupní cena za Předmět koupe C. 2. Celkom \ýšc kupní ceny za Předmět
koupě C. l je roxna rozdílu kupní cen) za Předmět koupě &. l dle Cl. Ill odst. l smlotn _\'. a kupní ceny za
Předmět koupě 3 dle C1. lll odst. 3 smlotn y tdale jen ..lt'upm'cena").
4. Kupující l se podpisem této smlouxy zmazuje zaplatit Prodávajícímu l za Předmět koupě č.I

Kupní cenu ve výši 199 900.00 Kč bez DPH. 2-” 879.00 Kč s DPH.
Cena bez DPH uvedena \ bodě 4. tohoto ělanku smloux; je dohodnuta jako cena nej\_\"še přípustna
a platna po celou dobu uěínností smlotn _x'.

6. Za spra\nost stanovení DPll odpot ída Proda\ajíeí ].

čl. IV.
Platební podmínky
!. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro uhradu Kupní cen) je \,\uětmaní nazxane t'aktut'a (dale jen ..laktura"). ktera bude mít
nalezítostí danox cho dokladu podle zákona c. 235 2004 Sb.. o daní / přídaně hodnot) (dále jen „zakon
o DPH“). \e znění pozdějších předpisu.

3. lfaktura musí kromě naleZítostí stano\ ených
dle „* 29 zákona o DPH obsahoxat tyto údaje:
a "l ěíslo smlou\_\ a datum jejího uza\ ření;

platnýmt

pt'axnímí

předpís)

pro danoxj

doklad

b) předmět smlotn _\'. jeho přesnou specítíkaeí \ e slo\ ním \ _xjadření (nestaěí odkaz na ěíslo smlotn y):
e) obchodní tírmu nebo nazex. příp. jmeno a příjmení. sídlo. ICO a DIC Pt'odaxajícího 1;

d) naze\. sídlo. [CO a DIC Kupujícího 1;

rI

cl
f)
7)
h)

Číslo a datum \_\'sta\cní faktury
lhutu splatností l'aktut'_\;
Číslo dodacího listu a datum jeho podpísu;
oznaěení banky a Číslo účtu. na který musí být zaplaceno;

í) označení osob). ktera fakturu \yhotm íla. \ěctně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
_i) označení textem ..Příjatě plnění bude pouýí\ano \'ýluěně k \eřejne >praxě _ není aplíkman rezim

přenesení daňmě pm ínností“.
4. Kupní cena uvedená \ Cl. Hl. odst. 4 smlouv) bude zaplacena po předaní a pře\ zetí Předmětu koupě ě. ]

NFC”

a Předmětu koupě C. 2 \ souladu se smloux ou. Den \_\'sta\ ení taktury Pt'odz'najícím ] nesmí předcházet
dní přexzetí Předmětu koupě l Kupujícím ].
Datem zdanítelneho plnění je den pře\zetí zboží Kupujícím l.
Platba Kupujícího I za Předmětu koupě C. 1 bude prox edena bc/hotoxostně.

Doruěení faktur) proxedc Prodaxající
prostředníctxím držitele poštm ní licence.

]

osobně na podatelnu Kupujícího

l

nebo doporučeně

8. Kupující ] je opt'z'uněn před upl_\nutínt splatností \ratít bez zaplacení fakturu. která neobsahuje poxínne

nebo touto smlotn ou sjednane nalezítostí, ma jíne za\ad_\ \ obsahu (např. nesprt'nna cena nebo DPH)
nebo je \ rozporu s některým ustanoxením teto smlou\_\. \"e \raeene faktuře musí Kupující l \“) /naěít
duvod \racení. ()prax'něným \racením laktur) přesuna běžet ptt\odní lhuta splatností. Cela lhuta běží
znox u ode dne doruěcní oprax enc nebo no\ C \ yhotox ene faktur).

,
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9. 1.1111111 splatností taktuí'_\ jc Smlínnímí 5111111111111 5111111111111 ncjpo/deí do 311 111111 011 jcjího dot'uCcní
Kupujícímu 1. P1011111051 /aplatít jc Kupujícím l >plnčna dncm odcp>aní pří>lušné Cauky [111111
Kupujícího 1 \c pí'mpcch ucru 1’1‘01‘111111111‘1110 1.

10.511110} 51‘ dohodl), žc platba budc 1111001101111 na C1510 111"111. 101‘111‘111" 1’10111011111'1111 1 \1‘ taktuí'c bc/ ohlcdu
na C1510 111111 10 cdcnc \ /ahla\í ICto 51111010}. \11151 51‘ 151111 jcdnat o C1510 učtu /\ cí'cjncnc zpusobcm
umoZí'tujícím dalko\_\' přístup podlc = % /111101111 1". 235 Zott-1 Sb.. o daní / pí'ídanc hodnoty. \c 2.111‘111
po/dcjších pí'cdpísu. 50110115111" 51‘ 1111151 _11‘1111111 0 11611 \1‘111‘10' \ 111/111151111.
11.1’0111111 51‘ 5111111‘ 1’10111011111‘1 1 111‘511011‘11101'111 platccm danc dlc & 111011 /111101111 0 DPH. jc Kupující l
0111111111‘11 11111111111 1’1‘0111011111‘111111 I /a /danítclnc PlHČHl castku bC/ l)Pll_ a uht'adu 51111101111" DPH 111101151
přímo na 111151. 111'1‘1 daného finančního 111111111. 1111‘ \\ HNa zakona o [)1’11, Zaplaccní castky \1‘ \'ýší daně na
účet 51111011 1111111‘ 1’1‘0111011111‘1110 1 11 xaplaccní ccn_\' bc/ DPH na taktuí'ou udaný uCct 1’10111011111‘1110 1.

bude 11101171011110 /11 splnční /a\a/ku Kupujícího l 11111111111 51011111111011 Kupní ccnu dlc cl. 111 01151. —1 této
smlom).

čl. V.
Termín a místo dodání Předmětu koupě č. 1, Předmětu koupě č. 2
]. Smhnní 5111110 51‘ dohodly. žc Pí'cdmčt koupě 1". 1
(13.110. 2021 11 /1110\1‘1'1 \1‘ 51111111111 tcrmínu. ncjpo/dčjí
Kupujícímu 2. tj. tcnnín dodaní Předmětu koupc
PřcdmCtu koupě &. l.
\lístcm dodaníjc 511110 Kupujícího 1. tj. 'l'čšínska HX 35.

budc Kupujícím 1 110111111 ncjpo/dcjí do dnc
(B. (lt). 21121 budc 110111111 Pí'cdmčt koupě 1". 3
1". 2 5‘1‘ přímo od\ íjí od tcnnínu dodaní
“Hl 1005111011 — S11‘/51111(f>5111011.

’Jl

3. () přcdaní 11 11110/1‘11 Pf‘1‘111111‘111 koupc 1". 3 budc scp>an mc/í Smltonímí 5111111111111 dodací 1151. ktcí'_\'
\_\'11010\1 1’10111011111‘1 2 11 ktcí'y podcpíšc k tomu 1111\1‘1‘1‘10' /a>tupcc 1’1'0111011111‘1110 3.
4. () předání a p110 [1‘11 Pí'cdmCtu koupě 1". 1 hudc 501151111 mc/í Smhnnímí 5111111111111 dodací 1151. 111113"
\_\'11010\1 1’1‘0111011111‘1 !.

Pí'odm'ající 1 11 1’1‘0111011111‘1 2 _15011 po\ínní \ dodacím 115111 10051 10111111111101":
111 typ /bo)í.
bl počet 1111511.
c) 51‘1'1101‘ císlo PícdmCtu koupc 1 1’1‘1‘111111‘111 koupc 2 \Cctnc [obra/cm \ podobě 1111106110 kodu.

d) jméno 11 podpis pí'cda\ ající 05010 za Proda\a_jícího 1 11 /11 P101110 ajícího 2.
1‘1 jméno a podpí> pí'cdzhající 05010 /11 Kupujícího 1 11 za Kupujícího 3.

11 1111111111 11111111111.
Dodací 1151 budc označen Číslcm 11‘10 51111010 _\. 10 011010111 \ jcjím /11111101. 1’1‘0111011111‘1 Z odpo\ ída /a 10. Zc
mtormacc u\cdcnc \ dodacím 115111 1111 1’1‘1‘111111‘1 koupc &. 2 odpo\ ídají \klllCČnOSIl a /at'o\ 1‘1'1 Pt'oda\ající 1

rovně/'. odpm 11111 /a 10. 21‘ 11110111111111 101‘111‘111" \ dodacím 115111 1111 Pí'cdmčt koupě 1". 1 odpmídají
skutcčností. chudou—lí dodací lí>t_\ 0115111110111 udajc 10 1111111" \ 1011110 01151101111 Kupující 1 a Kupující 2
111111011011 pí'c\ /ctí /bo7í odmítnout. 11 10 a) do pílcdaní dodacího 115111 5 \ 551‘ 10 cdcnýmí údaji.
6. Kupující 1 a Kupující 2 1111 pí'c\ /,1‘11 1’11‘111111‘111 koupe l a 1’11‘111111‘111 koupc 2 pro\ cdou kontrolu:
111 dodaného Pícdmčtu koupc 1 a Pí'cdmčtu koupc 1". 2. jcho \ \'ba\ cní 11 11115111500501.
b) zjcvných jakostních \ 11151110511 Předmětu koupc C. 1 a 1’1'1‘111111‘111 koupc &. Z.

1‘1 /da ncdošlo k poško/cní Přcdmčtu koupě C. 1.
d) dokladu dodaných 5 P11‘111111‘11‘111 koupc c. l a Pí'cdmčtcm koupc c. 3.
7. \' pílípadc /_|íštční [11010111 \ad Pí'cdmčtu koupč 1". 1. 1111171‘ Kupující 1 01111111110111 pí'cwctí Předmětu
koupě &. 1. coz 11111111" 1 5 1110011} pon rdí na dodacím 115111.
8. \' případě 01350111111111 mc/í dodanou kontígurací 11 požada\k_\ 10 1‘111‘10'1111 \ 11‘10 511110101‘ jc Pl"0Llčl\Lilel 1
po\ íncn kontígurací Předmětu koupc 1". 1 1111110 11 110 uplnCho „splnCní 11‘1‘11101107111110 ku.

čl. VI.
Úrok z prodlení a smluvni pokuta
l. \' případě pí'odlcní Kupujícího 1 51‘ /11p1111‘1‘111111 faktury jc Kupující 1 po\íncn /aplatít 1’1‘0111011111‘111111 1

(i)

111011 / prodlcní \ mmm \\ší.
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2. Prí nedodržení termínu dodaní Predmetu koupč č. l dle teto smlotí\_\ IC strany Prodávajícího ]
se Prodínajíeí l zana/uje /aplatít Kupujícímu ! smltnní pokutu \e \\ší ().lli'ln Kč / Kttpní ccn_\ be/ DPll
dle čl. lll. odst. 4 smloury. ža každ_\ h_vt' í jen započatý den prodlení,
3. Sm|u\ní pokuta a urok / prodlení se nc/apočítz'nají na náhradu prípadne \/ntkle škody. kterou
lze \ ymahat samostatnč.

čl. VII.
Záruka a záruční doba na Předmět koupě č. 1

Is)

[. Proda'nající 1 poskytuje na Predmet koupe č. l /aruku /a jakost \e sín_\slu ; 2113 a násl. občanského
zákoníku po dobu (xl) mčsícu nebo do nuje/du 100 (I00 km podle toho co nastane dí'í\'c.
Záruční doba začína bčžct dnem pre\ žetí Predmčtu koupe č. ] Kupujícím ]. Íaruční doba se sta\í po

dobu. po kterou nemuže Kupující 1 Předmět koupč č. l radne uží\at pro \ad_\_ ža ktere nese odpmčdnost
Prodauíjící l.

3. Jestliže se \ žaruční dobe \\sk_\tnou \ad_\.jc Kupující l po\ inen t_\-'to u Prodautjícího I písemné uplatnít.
l'onnou e—maílu. a to ihned po jejich /.jištčt\í. nejpo/dčjí \sak do konce „'n—„cm dob). a posk_\tnout
Prodmajícímu l potřebnou součinnost. lla\aríí a posko/ení \o/u \ /aí'uční dohč se Kupující l ža\ažuje
íhned oznamit aurorížm anemu ser\ ísu.
4. Prodaxající l se zana/uje začít .s odstrar'toulním \ad do 3 dnu od uplatnční opraxnčne reklamace
Kupujícím ] a \ad_\' \ co nejkratším možnem termínu bc/platnč opraxít. pokud to charakter \ad_\
apodmínk) doxolí. nejpo/dejí však do 3U dnu od ohlášení Kupujícím l. pokud se Smltnní stran)

písemnč nedohodnou jinak.
5. Prodínající l je pmínen Kupujícímu ] po dobu odstranmaní vad a pro\'adční opra\_\ posk_\mout ždarma

nahradní \o/ídlo o stejných neho \\šsích tcchntck'ýeh parametrech. a to až do doby předání opra\eneho
zboží Kupujícímu l.

cl. VIII.
Odstoupení od smlouvy
]. Smltn'ní strany \'_\"slo\nč sjednantjí pro každou že Smltnních stran pra\ o jednostrannč odstoupít od této
ls)

smloux) pro její podstatne porušení druhou Smltnní stranou.
[in ažným porušením teto smlotn \“ Smltn ní strany rožumčjí žejmcna:
a) nedodání Prcdmčtu koupe č. l \ termínu plnční dle čl. \. odst. 1 smlou\_\:
hl pokud ma zboží \ad_\. ktere jcj číní ncupotrehítelným nebo nemá \ lastnosu. ktere sí Kupující I

\_\'míníl nebo o kterých ho Prodaxající l ujístíl;
c) nedodržení sínlu\ ních ujcdnaní o žaruce ža jakost;
d) neuhrazení Kupní cen) Kupujícím l po druhé \ _\"/\č Prodmajítho l k uhramní dlužne gum}.
přičemž druha \_\"ž\tí nesmí nasledoxat drí\ e ne) 3H dnu po doručení pr\ ní \ _\"/\ _\4

3. Kupující 1 ma pra\o dále od této smlou\'_\ odstoupít \ prípade. že:
a) byl podán nz'nrh na /ahajení ínsohenčního řížettí \ učí Prodautjícímu ] jako dlužníko\ ]. tj. h) lo
yahajcno ínsohenční řížení s Prodzhajíeím 1. nebo
b) bylo ínsolxcnčním soudem \ _\dano rozhodnutí o Llplldkll Proda\'ajícího l jako dlužníka.

čl. IX.
Ostatni ujednání
[. Prodautjící I nemttžc be/ souhlasu Kupujícího I postoupit s\a prim a pounností plytoueí / této

smlouvy treti strane,
2. \'se_ co bylo Smltnnímí stranamí dohodnuto pred u/.a\t'"enítn smlou\_\. je pra\nč írcleumtní a ínc/í

stranamí platíjen to. coje dohodnuto \ teto sínlou\č_

,
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. Smlmní .xti'tin) >i písemnosti dle této smlou\_\ dorttčují nat ;tdte.\_\ 11\ edene \ faihlíní teto .xmlotn y. \eetne
pi>emnosti doi'ííeo\un_\eh po skoneeni prínnieh ucinku teto „\mlotn). neozníimí-li jednu Smltntií stranu
druhe Smltn ní strane píkemne zmenu dot'qu nei adres).
4. Pixeinnost se podle u_iednziní Smltnníeh 5111111 poutžuje m doručenou:
;i) dnem kd_\ b_\lit ;itli'es.íteitt převíítíí Ci odmítnuta došlo-li k Na /eti Ci odmítnutí přijetí písemnosti;
bt krome případu 11\ edeneho \ pi>menu :1) tohoto hodu „\mlom) třetím pi'uemnim dnem po odeslání.
byla-li doručoxúnu pt'ostřednieh im po>k_\to\tttele pošto\ nich služeb.
. Pt'z'n ni \ztaihy touto smlouxou \ _\"slo\ne neuprtnene se řídí obezínxky'm /;íkonikent. popř. dalšími pi'íixnimi
předph).
. B_xlo-li b} liboxolne u_|ednztní teto smlouv) shledáno \ budoucnu neplattnyn. pak se neplatnost vtahuje
\ýlit'atdne nu takove u_iednzini ;t /h)tek smlotn) Air—“titul \ platnosti.
7. l'títo smlouxti muže být menenu pou/e písemnými dodatky podepsanými obema Smhnnimi strunami
L10p;111“¢11§1111 Ci>l_\.
. Kuptíjíei 1 jako Ú/Clhhl attitiosprí'nný eelek. t_i. městský olnod. je dle /11l\'01]'.1Č. 34112015 Sh..o/.\1;ištníeh

podmínkách íiCinnosti nektei'ýeh smltn. 11\ cf‘cjhmum teehto „\nthn ;t o i'egixtt'u smltn (nikon o registru
.xmltn 1. \ platnem meni. po\inen n\eřemit .xmlonxu pi'ostřednietxím registru smltn. přičemž tak ueiní
\ Aíkottne 1hute 31) dnu od u/zíxřeni smlotn).
9. 'l'uto smlotnu nahým platnosti podpisem ohou Sinlínníeh strain ;i účinnosti dnem jejího Aeřejneni

prostředních ím regi>trtí smltn dle nikom e. 3—11) 21115 Sh.
W.Smlouut _ie \_\*hoto\ c1111 \e 3 .xtejnopiseeh. každý > platnosti originálu. přičemž Kupujicí 1 si ponechat
2 Stejnopisy podepsané opt'zi\nen_\“mi Aisttipei Smhnnieh mum :1 Pt'odaiutiíeí 1 >] ponechal I stejnopis
podepxuný opi'í'n ne'—ným /£t>tupeem.
ll.Sm|u\ni strain) tt/tnií'ují tuto >1'I'1l0L1\UlLtl\'0 pi'o_ie\ _1C_11Cll sxobodne. \i'tžne Lt oprmdme \LllC :1 na dukaz
toho k ni PÍ'ÍPUJUJÍ .\\C podpis).

Doložkzt platnosti pi'tnního _iednzíni dle :" 41 nikotin &. 12% 3111111 Sb.. o obcích tohecní [ří/ení). \e mění
po/deišieh thn u doplňku;

(_) U/Ll\l'Cnl Sinlotn) ro/hodlzt Ruda mestskeho olnodu SIC/ska (').\11‘21\;1 5\_\'n1 usnesením C, 3-13] R.\'I(‘)hSIC 1x22 75 ze dne (15. (15. 21121.

[u Prodam/"ít í/io ]. [štípnutí/iu ]

Zu Prodam/ít í/to /. Ix’upu/iv/lm J

Datum:

Datum:

') '

—1_'=\— ”3'7 , .

\lísto: (.)st1';1\;1

_

:35 *

\lístoí

Bc. Richard \'ereš
starostu

_11'1)i'. Petr \'ítu
jednatel

Přílohu c. 1

'l‘cchmcku spccitikucc Předmetu koupe C. 1

Přílohu C. 3

Znalecký posudek Předmetu koupe &. 2
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Kupní smlouva .Nakup osobního voznla SUV s odkupem vozudla Škoda Superb

III
OSTRAVA o o .

SLEZSKÁ OSTRAVA

" *
*

Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
úřad městského obvodu

Příloha č. 1 — Technická specifikace Předmětu koupě č. 1

Technická specifikace nového osobního automobilu Škoda SL'V
\'ýk'on motoru: min. Hikw
Počet \zilcu: 4
Pttli\o: ben/in
de'ihox )“ objem: min. 1980 c1113
lí\liulačni norma; l—LL.'R()6
\'_\'užiteln_\' objem /;i\ti/udlo\ eho prostoru: min. 830 l

(při Lue-hm tini maximálního počtu míst
Pi“e\ odox ku; automatická
Rozvor: min. 2700 mm
\“elikost pztlixme nádrže: min. 55 ]

Burut: čemu metalický perlet'm Li
Pro\ edem: 4x4
Počet míst; 5
Minimzilni polatdux k)' na \ ýbzix (( \ n/idlu:
Přední s\čtlomet_\' — rztdm utcl preferuje plne I.l-ÍD
Zadni s\čtlomet_\ _ zudznzitel preferuje plne LlaD
\'yhřixtine čelní sklo

l-Íl, ox ládane \íko zanzizzidloxeho prostoru * o\ ládtini pohybem noh)
Raidio s namgučnim systemem
[x uko\_\' sound s'_\ stem

'lčempomzit — Aidan :itel preferuje ttdaptix ni
Ile/.en ní kolo — doje/do\ e
H. sedadlo řidiče s pamětí
\'j'liříxtini pí'edníeh ai /;tdníčh sedadel
\'„xhříxziný \Oltml
llliníkoxtí litai k'olzi 18“ s peti d\ ojitymi puprsk)
Sklopný stolek nu opčnidleeh prednich sedadel

Potah; sedadel kuže čtístečnai kuže
Z.;tdní pzit'kox'ziei kameru
Podélný střešní nosič — lttdtnzttel preferuje střibmý
.\1cchanické rolety zadníeh oken
2x erLiR multimedií s možnosti ueh) eení nu hltn m e operk')

Záruka na \ (v_idlo Slet 100 tkm

PŘEDPLACENÝ SERVIS STANDARD
Po dobu 5 let nebo do moleneho nájezdu 60 000 km. 100 000 km či 150 000 km. zahrnuje sen isní prohlídky
předepsané výrobcem \ následujícím ro/stihu;
Lákltidní sen isní prohlídku — prxní po 2 letech. 30000 km. pote každých 30000 km nebo l rok
Rozšířená ser\ isni prohlídku — pr\ ní po 3 letech 60000 km. pote každých 60000 km nebo 2 rok)
\'ýmčnzi motoroxeho oleje — \ an islosti na ser\ (sním intervalu \o/idla
Pylo\ )“ tiltr — dle t_\ pu \o/u u motoru po 2 leteeh (30000 nebo 60000 km)
\'zduehoxý liltr - dle typu \o/u Li motoru po 4 letečh (60000 km) nebo po (» letech (90000 km)
S\ ičk) - k'ziýde 4 rok) (60000 km)

Br/doxai kapalinu - poprxe po 3 leteeh. pote kužde 2 rok)
(')lej lluldex (4x4) Lt olej u/áxerk) difereneizilu — každe 3 rok)
Olej DSG - dle typu \'O/Ll pou/e kontrola nebo \ _x'menzt oleje :1 tiltru po 60000 km ((v DSG) nebo 120000 km

(7; DSG!

*
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Další ukony dle Sc/namu udržb) - kontrola .xtí'cšního okna. lat/neho /aí'í/ení. kontrola ustroíí CNG apod.
Další drobný material behem sen ísních prohlídek - \oda do ostříkoxaetí. šroub). podložky; běžne žarm k)
tmímo xenon a thl)). temi-ní apod.

Prodloužení /th't1l\'_\'ltít)hllll_\ (tolerance HNN) km)
PŘEDPLAClzNY SIiRVIS PLL'S
Podobu 5 let ncbo do zvoleného najc/du (m ()()(l km. líto HUN km Čl lil) ”00 km. /ahrnu_|c rozsah služeb

\aríant) Standard a \ případe potreb) na>ledujícíz
\'ytííCna předních

/adních brzdm ých destiček

\'ýmcna předních zadních br/do\ _\'ch kotoueu nebo obložení
\'yínena předních steí'aCtí a zadního steraCc
Kontrola pred S'l'lx'

(tištění a doplnení klímatí/acc
\'ýmena čí oprax a \ _\"t"ul\o\ eho a palíx m eho >) stc'mu
\'y'tnčna poloos

\'ýmena cí oprax a spojky
Výmena ro/\odo\'eho řemenu
\'_\'mena startoxací batcríc

(Í)dpružení a tlumení
S} „stem cltla/cní
\'ýítíena zarm ek \ ectne xcnonm ých a lel) mm ck

Doplnení motormCho oleje a prom/ních kapalín mezí \“CH í>nímí íntcrxal)
\"Vanzl ostatních dílu podlehajíeích bežnemu opotřebení

Krytí nahodilých poruch - elu í\alcnt ŠKODA Prodloužene lill'le')

GŠTRAVA
SLEZSKÁ OSTRAVA

Přílohac. .. —Znalcck\' posudek Předmčtu koupěc. _

ZNALECKÝ POSUDEK
č. 21295
o stanovení ceny osobního motorového vozidla
Posudek vyžádán kým: Statutární město Ostrava
Prokešovo nám. 1803/8
729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZOOS45451

Číslo objednávky:
NR}
~

HS/080/21

Účel vyžádání posudku: stanovení obvyklé ceny osobního motorového
vozidla Škoda Superb: reg. značka lTE 2772

[
l
1

I
1

I
l
‘

Termín vypracování posudku: 9. týden 2021

l

Posudek vypracoval:

1

Znalecká kancelář

Jaromír Kudlička

“:
tel-=_
soudní znalec pro obory:
- ekonomika - ceny a odhady motorových vozidel
— všeobecné strojírenství
- specializace - autoopravárenství
zapsán od r. 2002 u Krajského soudu v Ostravě pod poř. č. 3541,
člen OUZ
Doba, ke které je cena vozidla stanovena: 1. 3. 2021
Počet listů: 8

Počet předaných vyhotovení: 2
'Znalecký posudek je vypracován s využitím Znaleckého standardu č. 1/2005
a Uředního oceňování majetku 2005, zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.
_1-

0.

ÚVOD

0.1

Znalecký úkol

Požadavkem objednavatele znaleckého posudku je stanovení obvyklé ceny

osobního vozidla, reg. značka lTE 2772 tovární značky Škoda Superb.
V uvedené věci byl přibrán znalec v oboru ekonomika - ceny a odhady motorových
vozidel, jehož úkolem bude zodpovědět následující:
1. Provést detailní technickou prohlídku výše uvedeného vozidla
2. Stanovit obvyklou cenu vozidla ke dni obhlídky tj. 1. 3. 2021

0.2

Spisové podklady

Technický průkaz vozidla č. UH 859025 a zápis znalce o detailní technické
prohlídce vozidla ajízdm' zkoušce
0.3 Další použité podklady
Znalecký standard č. 1/2005, ceník značkové prodejny Škoda Auto Heller v Ostravě,
webové stránky automobilky skoda—auto.cz, dostupné ceníky stejných nebo
podobných vozidel v internetové síti, nabídka stejných nebo podobných bazarových
vozidel v ČR, výpověď objednavatele znaleckého posouzení a řidiče vozidla o známé
a dostupné historii vozidla, fotodokumentace vozidla, vlastní archív znalce.

1.

NÁLEZ
Pro vypracování znaleckého posudku byl znalci předložen technický průkaz vozidla

(identifikace uvedena v odstavci 1.1) a umožněnajeho detailní prohlídka spolu s jízdní

|
lk)
|

zkouškou.
Pro zpracování a vypracování požadovaných znaleckých úkonů a závěrů
dle předloženého požadavku, bylo použito všech dostupných technických parametrů
o vozidlech, které z technického hlediska byly stejné nebo srovnatelné a bylo jich možné
využít.
Pro objektivní stanovení výše obvyklé ceny vozidla bylo dle potřeby využito
příslušných metod mechaniky opotřebení materiálu a konstrukčních prvků strojního
zařízení, všeobecně uplatňovaných cen při prodeji stejného vozidla, skutečných prodejních
cen stejného vozidla, přibližně stejného stáří, počtem ujetých kilometrů, stejné výbavy
a stupně opotřebení v daném regionu včetně pořizovací ceny nového vozidla k datu
výpočtu.

*

“m

1.1 Identifikace osobního motorového vozidla

Osobní motorové vozidlo Škoda Superb;
reg. zn.: lTE 2772, technický průkaz vozidla: UH 859025,
datum první registrace vozidla 7. 4. 2017.
.. __-._-_

Mr”..-

__Z_na<“=_lsa 2! typ_vgz_id,la___ „ _ _,

_ „Škosiasypszb

„o

Druh vozidla
Technický průkaz série, číslo

osobní
UH 859025

Osvědčení platné do
Výrobní číslo vozidla
Karosérie

nezjištěno
TMBLE9NP5H7532453
kombi

Typ motoru
Převodovka

zážehový, CJX
automatická DSG

Obsah a výkon motoru

1 984; 206 kW

Druh a rozměr pneu
Reg. značka
Datum první registrace vozidla

215/55 R17
lTE 2772
7. 4. 2017

Počet předchozích majitelů
Stav počítače ujetých kilometrů

0
79 778 _ “___

_ „ *

1.2 Údaje o opravách
Jedná se o vozidlo, které nebylo v minulosti havarováno, servis prováděn

ve značkovém autoservise Škoda.
K datu obhlídky byly vyměněny přední brzdové kotouče a desky.
Na zadním nárazníku č cm škrábanec v laku, jinak bez závad.

Celkově se jedná o udržované vozidlo.

1.3 Výbava vozidla

Výše uvedené osobní motorové vozidlo má základní výbavu modelového
roku 2017, do které patří:

automatická převodovka DSG, orig. rádio Škoda s CD, bezpečnostní
airbagy, přední a zadní el. ovládání oken dveří, centrální zamykání na
DO, střešní hagusy, navigační systém, velký DOT displej, multifunkční

volant, zadní stěrač, pohon 4x4, metalizovaný lak, originální rezervní
kolo, alu disky, vyhřívaná přední a zadní sedadla, vyhřívaná zpětná
zrcátka a další prvky nadstandardní výbavy.

I

1.4 Technická prohlídka vozidla
Technická prohlídka osobního motorového vozidla Škoda Superb,
reg. zn.: lTE 2772 byla provedena dne 1. 3. 2021 za přítomnosti
objednavatele znaleckého posudku.
Byly shledány následující skutečnosti a rozsah opotřebení vozidla:

-

výrobní číslo karosérie souhlasí s čísly v předloženém technickém
průkazu vozidla

—

rozsah opotřebení odpovídá době provozu vozidla a najetým km,
viz. podrobně uvedeno v odstavci 1.5.
Aktuální technický stav vozidla zjištěn
prohlídkou dne
Zkušební jizda dne

_ l. 3. 2021
': l. 3. 2021

Vozidlo řídil

jp. Kudlička

Stav vozovky & atmosférické podmínky

lvozovka suchá. živičný povrch,
,teplota vzduchu 8 st. Celsia
12 , .7

fošetujetých km při zkušební jízdě

Stabilita vozidla v přímé jízdě

'; vozidlo stabilní

Stabilita vozidla při brždění provomí
brzdou

i brzdy souměrné. účinné
|

1.5 Technický stav jednotlivých skupin vozidla zjištěn prohlídkou
vozidla dne 1. března 2021
a, motor + spojka
b, převodovka, rozvodovka
c, přední náprava + řízení
d, zadní náprava
e, skříň karosérie
f. výbava karosérie

Skupina motor + spojka: pocitový výkon motoru vozidla odpovídá
deklarovanému, nenalezeny žádné úniky provozních kapalin
Skupina převodovka: řazení automatické převodovky plynulé, bez
škubání a zjevných nedostatků

Skupina přední náprava a řízení: vůle v řízení odpovídá najetým km,
brzdy a tlumící jednotky ok
Skupina zadní náprava: brzdy a tlumící jednotky ok
Skupina skříň karosérie: lak karosérie vozidla plní ochrannou i estetickou
funkci, na zadním nárazníku 4 cm poškození laku
Skupina výbava karosérie: výbava karosérie vozidla odpovídá
provozu a nejetým km

_.—

1.6 Pneumatiky

Průměrná výchozí cena pneumatiky na vozidle značky Pirelli
rozměru 215/55 R17 je k datu ocenění 3 000,-Kč/ks,
CNPP = 12 000,-Kč (zaokrouhleno, včetně DPH).
Na vozidle jsou namontovány výše uvedené pneumatiky s použitelným
zbytkovým dezénem na předních kolech 80 % a na zadních kolech

rovněž se zbytkovým dezénem 80 %.
Pneumatiky na vozidle;

PNEU

7

Rozměr

LP

PP

LZ

pz

215/55 R17

215/55 R17

215/55 R17

215/55 R17

3 OOQ

3 000

3009

3 000

80

80

80

80

2 400

2 400

2 400

\'ýchozí cena

pneumatiky
.

Technická hod—
nota THP %

iČasová cena
' pneumatiky
Celkem Kč

i

2 400

i
9 600,_Ké

Celkem časová cena pneu na vozidle CČPV = 9 600,-Kč (zaokrouhleno, včetně DPH).

1.7 Mimořádná výbava
Mimořádná výbava vozidla — letní pneumatiky značky Pirelli průměru disku l9“
včetně orig. disků Škoda s použitelným zbytkovým dezénem 25 %.

Odhadovaná původní cena kompletu 29 000,-Kč včetně DPH, nyní znalec ohodnocuje

(\

na částku 12 300.-Kč.

ČCMV = 12 300,-Kč (zaokrouhleno, s DPH)
2.1

Výpočet technické hodnoty vozidla

2.1.1 Výpočet základní amortizace vozidla
Doba provozu vozidlaje stanovena od data prvního uvedeni vozidla do provozu,
tj. 7. 4. 2017 do data výpočtu tj. 1. 3. 2017
DP = 4 roky (bez GO) .................. ZAD = 45 %
Pramen - Znalecký standard č. 1/2005

Stav tachometru k datu výpočtu obvyklé ceny tj. 1. 7. 2019 — 79 778 km
ZA: ZAD + ZAP / 2 = 45 + 49.9 / 2 = 47,4 %
Pramen — Znalecký standard č. 1/2005

2.1.2 Výpočet redukované technické hodnoty vozidla

Škupina

T (a)

(b)

©

ZA

Tech.

(d) * (e)

(f)—ll

j (alternativy
*dle koncepce vozidla)

THSN
)

THS

PDS

%

„ %

+(-)%

'

%

% 1

l

1

motor + spojka

PTHS '

stav

%

1

lOO

47,4

0

52,6

bříodovka

100

47.4

0

1 52.6

zadní náprava

100

47,4 l

přední náprava+ří7ení

100

47,4;

19

lO

7

3,7

0

52.6 f g

4.2

0

52,6 ' 13

6,8

0

52.6

24

12.6

0

52.6

29 I 15.3

l

_l

15111111 karosérie

100

výbava karosérie

100 \ 474 :

47,4

Redukovaná technická hodnota osobního vozidla. . .THVR = 52,6
%

2.2

Výchozí cena vozidla

Pro výpočet výchozí ceny vozidla byla použitá cena nového,
nejpodobnějšího modelu vozidla k datu výpočtu obvyklé ceny
osobního motorového vozidla.
CN = 1 200 900,-Kč (zaokrouhleno, včetně DPH).
Z důvodu, že v současnosti se téměř identický model vozidla stále
vyrábí, byl pro výpočet výchozí ceny stanoven generační koeﬁcient 1.

Výchozí cena vozidla byla konzultována ve značkové prodejně Auto
Heller v Ostravě a ověřena na webových stránkách automobilky

skoda-auto.cz. Vypočtená výchozí cena je cenou, za kterou by bylo
možné konkrétní posuzované vozidlo s nejpodobnější výbavou
a motorem koupit jako nové k datu ocenění tj. 1/3/2021.
CN = l 200 900,-Kč (zaokrouhleno, včetně DPH)

2.3

Výpočet časové ceny vozidla

yýchozí cena

CN

!ýchozí cena pneu

CNPP

ERedukovaná cena vozidla

CR

Redukovaná technická hodnota vozidla

1 200 900,- Kč—
12 000,- Kč
1 188 900,— Kč

THVR

52,6 _%

Redukovaná technická cena vozidla

TCVR *

Časová cena pneu_n_a vozidle

CČPV

„ „ 9 600,- Kč!

Časová cena mimořádné výbavy

CČVM

12 300,— Kč;

Časová cena vozidla

_“ „*

CČV

777625361,- Kč .

647 261 ,~ Kčl

Časová cena vozidla .................. CČV = 647 261,-Kč

2.4

Výpočet obecné ceny vozidla

Pro stanovení koeficientu prodejnosti výše uvedeného vozidla znalec

zjišťoval průměr skutečných prodejních a časových cen v minulosti podobně
vybavených vozidel stejného nebo srovnatelného typu dosahovaných
v posuzovaném období a místě. Pro objektivní stanovení koeficientu
prodejnosti vozidla znalec dále zohledňoval jeho známou historii,
nadstandardní výkon motoru, pohon 4x4 a celkový skutečný technický stav

tohoto osobního motorového vozidla.
Znalec stanovuje koeficient prodejnosti KP = 1
zaokrouhluje se na 647 300,—Kč

Obvyklá cena vozidla představuje k datu l. 3. 2021 hodnotu 647 300,-Kč

(zaokrouhleno, vče_tnč_DPH)
slovy: šestsetčtyřícetsedmtisíctřista korun českých včetně DPH

Do výsledné vypočtené obvyklé ceny se zahrnují všechny okolnosti, které
mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných
okolností trhu, poměrů objednavatele ani vliv zvláštní obliby.

_7-

3.

Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu
v Ostravě ze dne IR. 2. 2002 pod pořadovým číslem 3541. pro tyto obory:
l. ekonomiku
odvětví — cen) a odhady
specializace - motorová vozidla
2. strojírensm

odvětví — všeobecné strojírenství
specializace - autoopravárenství
Znalecký-* posudekjsem podal dle zákona č. 254/2019 Sb. platného od dne 1. 1. 2021
a zdargw'mji. že jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku.
2mm;- posudek jsem vypracoval ve své nejlepší víře, odbornosti a mnohaleté praxe tak.
iii—; Sem složil znalecký slib.
Při posuzování motorového vozidla a výpočtujeho obvyklé ceny na trhu ke stanovenému
datu, znalec vychází z dostupných informací a předpokládá, že konkrétní historie
posuzovaného vozidla je objednavatelem dodána kompletně, nezkreslená a pravdivá.
Znalecký posudek byl zapsán pod pořadovým č. 21295 znaleckého deníku.
Smluvní odměnu sjednanou před započetím znalecké činnosti a náhradu ostatních nákladů
účtuji dle přiloženého daňového dokladu.

{'3‘

V Sedlnicích
dne 3. 3. 2021

Jaromír Kudlička

CENOVÁ NABÍDKA VOZIDLA ŠKODA
Nabídka od společnosti: PV-AUTO spol. s.r.o., Prostějov
Pro zákazníka: Statutární město Ostrava
Číslo nabídky:105508/v.2 ze dne 3.5. 202113:57:31 s platností do 17. 5. 2021 0:00:00.

Základní specifikace Vašeho vozu
Model

KODIAG STY f1X4 140/2.0TS| A7A
Kód modelu

NS74QZ
Barva

1Z1Z, Černá magicka s perletovým efektem
Kombinovaná hodnota spotřeby a CO2

Cena bel DPH

Cenová specifikace Vašeho vozu

Cena s DPH

Základní model

845 371,90 Kč

KODIAQ STY 4Xř41749/2.0TSI A7A

1 022 900.00 Kč

Výbava ze seriove produkce výrobce

WGA

Style Plus

1U9

Sklopný stolek na opěradle předního sedadla

3Y4

Sluneční roleta na zadních bočních dveřicg

lA1

Sidržákem

1Z1Z

Černá magická s perletovým efektem ,

Servis Standard 5 let nebo 100 000 km

YOZ

Remote Access + Online Infotainment 3 roky

2 000,13 Kč

1 653,00 Kč

_

_ﬂ75:0,0 Kč , ,

,
i

Doplňková výbava na základě dodatečné objednavky
,
& _ * Mobilita PLUS
£42

16 529,00 Kč ÍĚQOOOLOŽKĚ

*

,
"

Celková cemková cena Vašeho vozu

_

3 599,75 Kč

ifúý826,00 Kč

999,46 Kč

15 7%,00 Kč

18 999,42 Kč

13 636,00 Kč

16 499,56Lč

2619800 Kč *

31 699584“

0,00 Kč

„ 0,00_£č

922 890,90 Kč

1 116 697,99 Kč

-201 190,90 Kč

443440993

-201 190,90 Ki

-243 440,99 Kč

_ 121 700.00 Kč

873 257,00 Kč

Slevy

Sleva
Celková sleva na vozidlo vč. mimořádných výbavu
Celková cena za vozidlo (vč. výbav, příslušenství a slev)

Celková korekce ceny (splátky, protiúčet apod.)
Kontakt
Nabídku vystavil

Stanislav Stejskal (STE)

Pro zákazníka:
Statutární město Ostrava, +420 725 856 864, mp:ghalova@slezska.cz

PV-AUTO spol. s.r.o.

Brněnska 108, 796 01, Prostějov, Telefon 582 333 779

|Č225336711,D|ČC225336711
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CENOVÁ NABÍDKA VOZIDLA ŠKODA
Nabidka od společnosti: PV-AUTO spol. s.r.o., Prostějov
Pro za’kaznika: Statutární město Ostrava
Čislo nabídky;105508/v.2 ze dne 3. 5. 2021 13:57:31 s platností do 17. 5. 2021 0:00:00.

Předpokládaný termin dodání

Více informací
Poznámka

Všeobecné podmínky

Základní výbava modelu vozidla a jeho technické údaje

PV-AUTO spol. s.r.o.

Brněnska 108. 796 O1, p(OStĚJOV_ Telefon 582 333 779

|Č25336711. DICC225336711
Stranka 2 Z 2

