
AAA AUTO
KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení ~ 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném zněni (~ObchZ“),
mezi

Prodávající: Kupující:
Obchodní firma/název: Společnost: AAA AUTO as.
iČ. DIČ: iČ 26699648
Sídlo: DIČ CZ26699648
Zapsána
Jednající/zastoupená se sidlem: Hostivice, Husovp~p~m. 14, PSC 253 01
Číslo OP/pasu. Zápis v OR: Městský soud )é‘aze, oddíl B, vložka
Orgán a stát, který OP/pas vydal 8578
(dále jako ~prodávajícr na straně iedné) (dále jako „kupující“ na~f~ně druhé)
Specifikace automobilu:
Značka : Model:
Rok uvedeni do provozu dle TP SPZ/RZ:
Císlo karoserie: Stav tachometrAr
Cislo technického průkazu. Císlo osvědč9@~t registraci~
(dále jen „automobil“)

4&‘

Kupní cena:

Celková kupní cena za automobil činí částku ve výši ‘- K~J~‘ korun čes~‘~ti) včetně DPH.

D Kupní cena byla kupujícím prodávajícímu zaplacena~ vosti při odpisu ‚é~rsmlouvy, což prodávající
podpisem na této smlouvě potvrzuje.

D Kupní cena bude kupujícím prodávajícímu z9$Č~na banko ní odem, a to nejpozději do
pracovních dnů od podpisu této smlouvy naj~Jťk veden .

D Část kupní ceny ve výši byla ku~g!~;~Lim od ajícímu aplacena v hotovosti při podpisu této
smlouvy, což prodávající podpisem na~‘ý“smlo ě Po rzuje, a zbývajici část kupní ceny ve výši
bude kupujícím prodávajícímu zapia4H~ a ov př odem, a to nejpozději do pracovních dnů
od podpisu této smlouvy na účetpj7‘ ved u .

D Část kupní ceny ve výši ‚4jI3~l kupu ‘ m pr dávajícímu zaplacena v hotovosti při podpisu této
smlouvy, což prodávající po~~~dm n této s lo e potvrzuje, a zbývající část kupní ceny ve výši
bude kupujícím prodávaj~‘~ce v hot osti nejpozději do pracovních dnů od podpisu této
smlouvy.

a ‘Li‘

„ i.4~JV P~fldmětsmlouvv

1. Prodávající toj4~W‘smlouvou prodává kupujícímu automobil specifikovaný výše včetně jeho součástí,
přísiušenstv~~výše uvedénou kupní cenu a kupující tímto automobil od prodávajícího za dohodnutou
kupní cen~~~uje a přijímá do sÝého vlastnictví.

..

. . II.

4Y Závěrečná ustanovení

1. 5 ~ní strany se tímto výslovně dohodly ve smyslu ustanovení ~ 262 odst. 1 a 2 ObchZ, že jejich
äzkový vztah založený touto smlouvou se bude řídit obchodním zákoníkem.

2. nedílnou součástí této kupní smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky při výkupu vozidel uvedené v
nedílné příloze č. 1 k této smlouvě, které dle ~ 273 ObchZ určují obsah této smlouvy.

. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích z r~ichž prodávající strana obdrží jeden a kupující strana
obdrží tři. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, a že je výrazem jejich pravé a svobodné
vůle, a že není uzavírána vtísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. ..

Přílohy: č. 1 Všeobecné obchodní podmínky při výkupu vozidel

V dne

prodávající kupující

jméno výkupčího:

MA AUTO as., Husovo nám. 14,25301 HosUvice zapsáno v OR u MS v Praze‘ odd. B, vi. 8578
‚wnj.aaaauto.cz iČ 26699648, DiČ CZ26699646



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PŘI VÝKUPU VOZIDEL AAA AUTO

1. úvodní ustanoveni
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále Jen
„VOP“) tvoři nedílnou součást každé kupní
smlouvy, jejímž předmětem je prodej motorového
vozidla specifikovaného v kupní smlouvě (dále Jen
‚automobil‘), uzavírané mezi právnickou nebo
fyzickou osobou uvedenou v kupní smlouvě jako
prodávajícím na straně jedné (dále Jen
‚prodávající‘) a společnosti AAA AUTO as., IC:
26699648, se sídlem Husovo nám. 14, PSC: 253
01, Hostivlce, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B.,
vložka 8578 jako kupujícím na straně druhé (dále
jen ‚kupujíce‘).
1.2. Na základě kupní smlouvy prodávající
prodává kupujícímu automobil včetně jeho
součásti a příslušenství za kupní cenu uvedenou
v kupní smlouvě a kupujici automobil Od
prodávajícího za tuto kupní cenu kupuje a přijímá
do svého vlastnictví.
2. Prohlášeni prodávajícího
2.1. Prodávajicí prohlašuje a zaručuje se
kupujícímu, že
a) automobil nemá žádné právní vady, tedy
zejména není zatižen zástavním právem,
nájemním právem, jiným užívacím právem nebo
jakýmkoliv jiným právem třeti osoby. Prodávající
dále prohlašuje, že proti němu není veden výkon
rozhodnuti ani exekuční řízeni, že automobil resp.
movitý majetek prodávajícího není postižen
exekučním příkazem ani není postižen výkonem
rozhodnuti prodejem movitých věcí a že
automobil není uveden na soupisu movitých věcí
pořízeným exekutorem nebo vykonavatelem.
Prodávající dále prohlašuje, že na jeho majetek
nebyl podán návrh na zahájeni konkurzního nebo
insolvenčního řízeni a ani není v úpadku dle
příslušných předpisů.
b) automobil nebyl poškozen při povodni (tj.
zejména automobil nestál delší dobu v zatopeném
územi, nebyl pod vodou, interiér nebyl zanesen
blátem a nánosy z povodní).
c) stav tachometru automobilu, jak je uveden
v kupní smlouvě odpovídá skutečnému stavu
nejetých kilometrů, je přesný a pravdivý.
2.2. Nachází-lI se automobil ve společném jmění
manželů prodávající prohlašuje, že informoval
svého manžela/manželku o zamýšleném prodeji
automobilu dle kupní smlouvy a že tento s tím
vyslovil souhlas.
23. Prodávající byl řádně poučen a upozorněn na
právní důsledky nepravdivosti výše uvedených
prohlášeni a zároveň I na možnost naplnění
skutkové podstaty trestného činu podvodu podle
příslušných ustanoveni trestního zákoníku
v platném znění.
3. Odpovědnost za vady
3.1. Prodávající odpovídá za vady, které měl
automobil v době přechodu nebezpečí škody na
automobilu s výjimkou vad, o kterých kupujici
v době uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel
vědět (vady zjevné).
3.2. Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro
podáni zprávy prodávajícímu o vadách zboži
uvedená v 428 odst. 1 obchodního zákoníku
v platném zněni se prodlužuje na lhůtu šesti
měsíců ode dne, kdy kupující vadu zjistil,
nejpozději však dva roky ode dne převzetí
automobilu kupujícím, tato objektivní Ihuta se
však nepoužije, půjde-li o vadu právní, kdy bude
moci kupujicí uplatnit vadu do šesti měsíců ode
dne, kdy kupujici vadu zjistil, bez omezeni
nejzazší objektivni lhůtou; ustanoveni 5 428 odst.
1 písm. b) a c) se nepoužije.
3.3. V případě zjištěni jakékoliv vady na
automobilu, za niž prodávající odpovídá, bude mít
kupující právo die svého uvážení buď požadovat
slevu z kupní ceny nebo bude mít právo od kupní
smlouvy odstoupit. V případě, že kupující uplatní
nárok na slevu z kupni ceny, je prodávající
povinen uhradit kupujícímu požadovanou částku
slevy do 15 (patnácti) dnů ode dne doručeni
žádosti o její proplaceni, jinak bude kupujicimu
povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1°/o

dlužné částky za každý den prodlení. V případě
prodleni s uhrazením slevy z kupní ceny, bude mít
kupujici též právo odstoupit od kupní smlouvy.

3.4. vedle nároků uvedených v bodě 3.3. VOP
bude mit kupující nárok na náhradu škody, jakož i
na smluvní pokutu, byla-ii sjednána.
4. smluvní pokuty
4.1. pokud vyjde najevo, že automobil byl
v okamžiku prodeje prodávajícím kupujícímu ve
vlastnictví leasingové společnosti nebo jakékoliv
jiné třetí osoby (dále jen „původní vlastník“),
a/nebo vyjdou najevo jakékoli jiné skutečnosti,
které jsou v rozporu s kterýmkoliv prohlášením
prodávajíciho uvedeným v bodě 2.1. písm. a) VOP
až poté, co kupující v rámci své podnikatelské
činnosti prodá automobil dále novému vlastníku
(dále jen ‚nový vlastník‘), je kupujici oprávněn
Po prodávajícím požadovat smluvní pokutu v plné
výši kupní ceny automobilu uvedené v kupní
smlouvě (včetně příp. DPH), a to v případě, že
budou splněny následujici podmínky:
a) nový vlastník vydá automobil orgánům činným
v trestním, exekučním, vykonávacím nebo
lnsolvenčnim řízeni příp. přímo původnímu
vlastníku automobilu nebo bude automobil
odebrán orgánem činným v trestním, exekučním,
vykonávacím nebo insolvenčním řízeni a
b) kupující vrátí novému vlastníku kupní cenu, za
kterou mu automobil sám prodal.
4.2. Kupující je dále oprávněn Po prodávajícím
požadovat zaplaceni smluvní pokuty v plné výši
kupní ceny automobilu uvedené v kupní smlouvě
(včetně příp. DPH) v případě, že po převzetí
automobilu od prodávajícího a před jeho
prodejem novému vlastníku vyjdou najevo
skutečnosti, že automobil byl v okamžiku prodeje
prodávajícím kupujícímu ve vlastnictví leasingové
společnosti nebo jakékoli jiné třetí osoby, a/nebo
jakékoli jině skutečnosti, které jsou v rozporu

kterýmkoliv prohlášením prodávajícího
uvedeným v bodě 2.1. písm. a) VOP a kupující
automobil sám vydá orgánům činným v trestním,
exekučním, vykonávacím nebo insolvenčnim řízeni
příp. přímo původnímu vlastníku, nebo bude
automobil odebrán orgánem činným v trestnim,
exekučním, vykonávacím nebo lnsolvenčnim
r,zeni.
4.3. V případě, že kdykoliv, tedy i po prodeji
automobilu kupujícímu, vyjdou najevo
skutečnosti, které by byly v rozporu

prohlášením prodávajícího uvedeným v bodě
2.1. pism. c) VOP. je kupující oprávněn požadovat
po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 100.000,-
Kč. V této souvislosti smluvní strany, zejména
prodávající, činí nesporným a považuji uvedenou
smluvní pokutu co do výše za zcela přiměřenou a
oprávněnou zejména vzhledem k možnému
poškozeni dobrého jména kupujícího. Kromě
sjednané smluvní pokuty se prodávající zavazuje
uhradit kupujícímu náhradu škody, která mu
vznikne v důsledku odpovědnosti kupujícího za
případný nesoulad stavu tachometru se
skutečným stavem najetých kilometrů při
následném prodeji automobilu třetí osobě.
4.4. Smluvni pokuty dle tohoto článku 4. VOP jsou
splatné do deseti dnů poté, co kupující jakoukoli
písemnou či ústní formou prodávajícímu oznámí,
že byly splněny podmínky pro jejich vyplaceni.
4.5. zaplacením smluvní pokuty není dotčeno
právo kupujícího na náhradu škody způsobené mu
porušením povinnosti, na kterou se tato smluvní
pokuta vztahuje. Právo na náhradu škody bude
mít kupující v plném rozsahu.
5. odstoupeni ad smlouvy
5.1. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy
odstoupit kromě důvodů uvedených v zákoně
nebo vjiných ustanoveních těchto voi‘ též
v případě, že
a) kdykoli, tedy i Po prodeji automobilu kupujícím
třetí osobě (dále jen „nový vlastník“), vyjde
najevo že kterékoliv z prohlášeni prodávajícího
uvedené v bodě 2.1. nebo 2.2. VOP není
pravdivým, bez ohledu na to, zda o tom
prodávající v době uzavření kupní smlouvy věděl
či nikoliv,
b) příslušný orgán státní správy z jakýchkoli
důvodů odmitne převést automobil na kupujiciho
nebo nového vlastníka.
6. Nabyti vlastnického práva k automobilu
6.1. vlastníkem automobilu se kupující stává
okamžikem uzavřeni kupní smlouvy.

7. předáni automobilu a přechod nebezpečí
Škody na automobilu
7.1. Prodávajici se zavazuje kupujícímu předat
automobil nejpozději v den podpIsu kupní
smlouvy na základě předávacího protokolu, a to
včetně dokladů, které jsou potřebné k převzetí a
užíváni automobIlu, zejména technický průkaz,
osvědčeni o regIstracI vozidla.
7.2. Nebezpečí škody na automobilu přejde na
kupujícího okamžikem převzetí automobilu
kupujícím.
8. Dalšl ustanovení
8.1. V případě ukončení účinnosti kupní smlouvy
dohodou smluvních stran na základě žádosti
prodávajícího před prodejem automobilu
kupujicim třetí osobě, je prodávajicí povinen
zaplatit kupujícímu náklady na vykoupeni vozu
stanovené dohodou smiuvnich stran paušální
částkou ve výši 3 % ze sjednané kupní ceny
automobilu.
8.2. Jestliže dojde k ukončeni účinnosti kupní
smlouvy, pak je prodávající povinen automobil
převzít zpět od kupujícího nejdéle do pěti
pracovních dnů ode dne skončeni účinnosti kupní
smlouvy. Pro případ porušeni této povinnosti je
prodávajíci povinen zaplatit kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 350,- Kč za každý den prodleni

převzetím automobilu až do dne jeho převzetí
od kupujícího; ustanovením o smluvni pokutě není
dotčen nárok kupujiciho na náhradu škody v plné
vysi.
8.3. Prodávající poskytuje kupujicimu souhlas
k pořízení kopie občanského průkazu, připadně
jiného předloženého osobního dokladu, v souladu
s5 iSa odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., O

občanských průkazech, v platném zněni, popř.
v souladu s 5 2 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb., o
cestovních dokladech, v platném znění, za účelem
zaneseni prodávajícího do evidence zákazníků
kupujícího, příp. zajIštění změn v registru
silničních vozidel.
8.4. Prodávající dobrovolně uděluje na dobu
neurčitou až do odvoláni svůj souhlas s tím, aby
kupujici zpracovával jeho osobní údaje za účelem
provedeni změn v registru vozidel a za účelem
nabízeni obchodu, služeb či zákaznických výhod
prodávajicimu. Dále prodávajici stvrzuje‘ že byl
poučen o oprávnění odmítnout poskytnutí svého
souhlasu v případech, kdy jeho souhlas není pro
plněni ujednáni z příslušné smlouvy nezbytný.
Kupující má právo užívat statistické informace
ziskané ze své činnosti (např. průměrný věk
zákazníků, procentuální zastoupeni profesní nebo
vzdělanostní a další obdobné statistické a
demografické údaje) pro propagaci vlastní
činnosti I pro další účely souvisící
poskytovanými službami. Bližší podmínky při
nakládání s osobními údaji a při ochraně osobních
dat naleznete na www.aapauto,cz. Toto
ustanoveni se použije pouze v případě, že
prodávajici je fyzickou osobou.
9. Závěrečná ustanoveni
9.1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že
veškeré spory vznikající z kupní smlouvy a
v souvislosti s ni budou rozhodovány s konečnou
platnosti u Rozhodčího soudu při Hospodářské
komoře Českě republiky a Agrárni komoře Ceské
republiky podle jeho Rádu a Pravidel jedním
rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího
soudu.
9.2. Odchylná ujednání obsažená v kupní smlouvě
mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
9.3. Jakákoliv dohoda o změně kupní smlouvy
vyžaduje písemnou formu.
9.4. Kupní smlouva se řídí právním řádem České
republiky.
9.5. Kupní smlouva nabývá účinnosti dnem
podpisu oběma smluvními stranami. Dnem
zdanitelného plnění je den, kdy se kupující stane
vlastníkem automobilu.
9.6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne
1.7.2010.

Datum:
Podpis:

AAA AUTO as., Husovo nám. 14,25301 Hostivice
‚‘n,waaaauto‘cz

zapsáno v OR u MS v Praze‘ odd, 3‘ vi, 8578
lČ 26699648, DIČ CZ26699648



AAA AUTO
PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO PRO ÚČELY DPH

(věnujte prosím tomuto prohlášení zvýšenou pozornost !!!)

Dnešního dne tyto smluvní strany:

Jméno a příjmení:
RC: IC: DIC:
OP: ‚č. pasu : ‚orgán a stát, který OP/pas vydal:
Místo podnikání/8ydliště: PSC: !!!
(dále jako „prodávajícľ‘ na straně jedné)

a

Společnost: AAA AUTO a.s.
IC: 26699648
DIČ: CZ26699648
Se sídlem: Husovo nám. 14, 25301 Hostivice
(dále jako „kupující“ na straně druhé)

uzavřely kupní smlouvu, jejímž předmětem byl tento automobil:

- Značka :
- Model:
- SPZ/RZ:
- Císlo karoserie:
(dále jen „automobil“).

Prodávající v souvislosti s uzavřením výše uvedené kupní smlouvy prohlašuje, že prodávající:*

NEPLÁTCE DPH

D není plátce DPH a při prodeji auta není povinen uplatnit daň na výstupu.

PLÁTCE DPH

D je plátce DPH a při nákupu automobilu nemohl uplatnit nárok na odpočet daně (automobil
byl koupen před 1.4.2009) a tudíž je prodej automobilu oddaně osvobozen.

D je plátce DPH a při nákupu automobilu mohl uplatnit nárok na odpočet daně (automobil byl

koupen od jiného plátce, nebo pořízen z jiného členského státu nebo dovezen po 1.4.2009)

a tudíž je povinen při jeho prodeji uplatnit daň na výstupu.

D je plátce DPH a při prodeji uplatňuje zvláštní režim pro obchodníka s použitým zbožím dle

ustanovení ~90 zákona č. 235/2004 Sb. — odvádí tedy DPH pouze z rozdílu mezi nákupní a

prodejní cenou — tzv. maržový režim. (Možné pouze v případě, pokud automobil nakoupil

buď od neplátce nebo osoby uplatňující osvobození dle ~62 ZDPH nebo od jiného

obchodníka s použitým zbožím v maržovém režimu), Prodávající tudíž nevystavuje daňový

doklad ani nesděluje samostatně základ daně a daň.

D je plátce DPH, ale automobil nemá zahrnut v obchodním majetku (zjednodušeně,

nepoužívá jej pro podnikání) a není povinen uplatnit daň na výstupu.

V Praze dne

prodávající
*) označte níže křížkem příslušnou variantu

AM AUTO as., Husovo nám. 14.25301 Hostivice zapsáno v ORu MS v Praze, odd. B. vl. 8578
.aaaauto.cz iČ 26699648, DIČ cz26699646



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

AAA AUTO

SPZ/RZ: Barva:
Typ vozu: Císlo TP:

VOZIDLO Model: Císlo ORy:
Rok uvedení do provozu dle TP: C. motoru:
VIN:

Rezervní kolo: D ANO D NE
POVINNA Klíč na kola: D ANO D NF
VÝBAVA Hever D ANO D NE

Výstražný trojúhelník: D ANO D NE
Lékárnička: D ANO D NE
Servisní knížka: D ANO D NE
Doklad o ukončení leasingové smlouvy: D ANO D NE

DOKUMENTACE TP: D ANO D NE

ORV: D ANO D NE
Pojištění, emise, jiné:
Autorádio: D ANO D NE
značka a typ: kód :

VNITRNI Reproduktory: D ANO D NE I počet: ks
VYBAVA Ostatní hifi (CD changer, zesilovač ...): značka, typ :

Hands free: D ANO D NE I zn. telefonu:
Speciální výbava (skryté vypínače ...):
Kola z lehkých slitin: D ANO D NE
Nástavec na bezpečnostní šrouby: D ANO D NE
značka a rozměr:
Pneumatiky - značka, rozměr:

OSTATNÍ Celkový počet klíčů: ksPocet pine funkcnich klicu od zapalovani: ks
Servisní klíč: D ANO D NE
Klíče od zamykání zpátečky: ks
Jiné kiíče (alarm, stř.nosič, ks
taž.zař.a pod.):
Dálkové ovladače: ks
Karoserie‘ Interiér

DnDTS ‘,«~.. Lak‘ Náprava‘
. Brzdy‘ Skla‘(vyskyt vad) Čepy Převodovka‘

Motor‘ Elektroinstalace‘

STAV TACHOM. km
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu ve lhůtě ... dnů V případě, že prodávající tento

POZNÁMKY svůj závazek v uvedené lhůtě nesplní, bude povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši dosudneuhrazené části kupní ceny die kupní smlouvy, přičemž pohiedávka na uhrazení této smluvní pokuty se
započítá protl pohledávce na doplacení kupní ceny,

Prodávající prohlašuje a garantuje, že stav základních součástí automobilu zejména motoru, převodovky a elektroinstalace
odpovídá běžnému opotřebení, přičemž žádná z těchto ani jiných součásti automobilu nemá skryté vady S výjimkou vad
uvedených výše. Prodávající dále prohlašuje, že kupujícímu s výhradou uvedenou v poznámce předává veškeré klíče od vozidla a
jeho příslušenství, které má k dispozici, žádný z klíčů si neponechal, po dobu provozování vozidla s žádným z předávaných klíčů
neprováděl neoprávněnou manipulaci, Prodávající konečně prohlašuje, že si před předáním vozidla kupujícímu vzal z vozidla
veškeré své věci. Pravdivost svých prohlášení stvrzuje prodávající níže svým podpisem.
Tento předávací protokol nenahrazuje kupní smlouvu.
Dne:

kupující prodávající (jméno a podpis)

S ohledem na ukončení účinnosti kupní smlouvy předává kupující prodávajícímu Automobil zpět. Prodávající v této souvislosti
prohlašuje, že mu byl Automobil kupujícím vrácen ve shora uvedeném stavu, s případnou změnou stavu tachometru a množství
PHM, a se shora uvedenou dokumentací a příslušenstvím.
Dne:

kupující prodávající Qméno a podpis)
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