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OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ NOVÝCH MOTOROVÝCH VOZIDEL PODNIKATELI 
účinné od 1.2.2023 

 
 
Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní 
smlouvy o prodeji nových motorových vozidel (dále 
jen „Podmínky“) uzavřené mezi společností 
Autokomplex Menčík a.s., se sídlem Mladská 713, 
Benátky nad Jizerou II, PSČ 294 71, Benátky nad 
Jizerou, IČO: 291 43 306, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 
B 18775 jako Prodávajícím (dále jen „Prodávající“) a 
kupujícím, který je právnickou osobou nebo fyzickou 
osobou podnikající, tj. podnikatelem ve smyslu 
ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb., (dále jen 
„Občanský zákoník“), (dále jen „Kupující“) (dále jen 
„Kupní smlouva“).  
 
Pojmy definované v Kupní smlouvě (pojmy s velkým 
počátečním písmenem) mají stejný význam i v těchto 
Podmínkách a naopak, není-li stanoveno jinak. 
 
Kupující prohlašuje, že tyto Podmínky obdržel spolu s 
písemným vyhotovením Kupní smlouvy, s jejich 
textem byl seznámen a tomuto bez výhrad rozumí. V 
případě rozporu mezi Kupní smlouvou a Podmínkami, 
má přednost ujednání Kupní smlouvy, přičemž k 
ustanovení Podmínek se nepřihlíží. 
 
1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ  
1.1. Předmětem Kupní smlouvy je závazek 
Prodávajícího odevzdat Kupujícímu motorové vozidlo 
vymezené v Kupní smlouvě (dále jen „Vozidlo“) a 
umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo k Vozidlu 
a dále závazek Kupujícího Vozidlo převzít a zaplatit 
Prodávajícímu za Vozidlo kupní cenu sjednanou v 
Kupní smlouvě, případně kupní cenu upravenou dle 
těchto Podmínek a stanovenou v souladu 
s ustanoveními Občanského zákoníku. 
 
Kupní smlouva nabývá účinností okamžikem podpisu 
Kupní smlouvy všemi Smluvními stranami, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Poté, co 
nabyde Kupní smlouva účinnosti, není Kupující 
oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Je-li Kupní 
smlouva uzavírána na dálku či mimo obchodní 
prostory Prodávajícího, stává se Kupní smlouva 
účinná výslovným a písemným potvrzením 
objednávky Prodávajícím. Nepotvrdí-li Prodávající 
přijetí objednávky písemně Kupujícímu do 14 
kalendářních dní ode dne přijetí objednávky, platí, že 
Prodávající objednávku nepřijal. Pokud je objednávka 
vzájemně potvrzena Kupujícím i Prodávajícím, není 
Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.  
 

2. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY  
2.1. Smluvní strany se v Kupní smlouvě dohodly na 

kupní ceně vozidla, která v sobě zahrnuje clo, 
DPH v platné výši a cenu za dopravu, pokud není 
v Kupní smlouvě upraveno jinak (dále jen „Kupní 
cena“). 

2.2. V případě, že ode dne uzavření Kupní smlouvy do 
dne dodání Vozidla, resp. do dne úhrady Kupní 
ceny Kupujícím, a to podle toho, která 
skutečnost nastane dříve, dojde ke změně 
daňových či celních povinností souvisejících s 
dovozem nebo dodáním Vozidla, či dojde ke 
zvýšení výrobních nákladů na straně výrobce 
Vozidla či jeho dodavatele, bude Kupní cena 
upravena v souladu s těmito změnami. Ve stejné 
době může být Kupní cena rovněž změněna, 
bude-li nezbytné na Vozidle provést technické 
úpravy vyžadované obecně závaznými předpisy 
týkající se technické způsobilosti Vozidla. 
Prodávající Kupujícího na změnu Kupní ceny 
výslovně upozorní do patnácti (15) pracovních 
dní, jakmile nastane některá z okolností 
předvídaná v tomto článku. Dle výše uvedeného 
dochází bez dalšího pouze ke změně Kupní ceny, 
přičemž ostatní ustanovení Kupní smlouvy 
zůstávají nedotčena. 

2.3. Kupující uhradí Prodávajícímu část Kupní ceny, 
jejíž výši si Smluvní strany dohodnou v Kupní 
smlouvě Vozidla do pěti (5) pracovních dnů ode 
dne uzavření Kupní smlouvy (dále jen „Záloha“). 
Záloha se neúročí. Neuhradil-li Kupující Zálohu 
při uzavření Kupní smlouvy, Prodávající předá 
Kupujícímu výzvu k platbě Zálohy. Neuhradí-li 
Kupující Zálohu řádně a včas v plné výši, má 
Prodávající právo od Kupní smlouvy bez dalšího 
odstoupit. 

2.4. Za den uhrazení Kupní ceny, Zálohy či jakékoli 
jiné platby Kupujícím se rozumí připsání 
příslušné platby na příslušný bankovní účet 
Prodávajícího uvedený v Kupní smlouvě či ve 
výzvě k platbě, popř. den zaplacení příslušné 
platby v hotovosti do pokladny Prodávajícího na 
adrese jeho sídla. 

2.5. Bude-li Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny 
(či její části) déle než patnáct (15) kalendářních 
dní, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy 
bez dalšího odstoupit. Účinky odstoupení 
nastávají dnem doručení odstoupení Kupujícímu. 
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3. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A DODÁNÍ 
VOZIDLA  

3.1. Vlastnické právo k Vozidlu nabude Kupující 
řádným a úplným uhrazením Kupní ceny. To platí 
i v případě, je-li Kupní cena hrazena 
prostřednictvím úvěru poskytovaného třetí 
osobou. 

3.2. Nebezpečí škody na Vozidle přechází na 
Kupujícího okamžikem převzetí. 

3.3. Prodávající oznámí Kupujícímu datum a místo 
převzetí Vozidla, přičemž Kupující se zavazuje 
Převzít Vozidlo v uvedeném místě a čase dle 
pokynů Prodávajícího, nebo v jiném místě či čase 
písemně dohodnutém mezi Smluvními stranami, 
nejpozději však do 30 kalendářních dní ode dne 
doručení výzvy k převzetí Vozidla Kupujícímu 
(dále jen „Výzva k převzetí Vozidla“). Spolu 
s Výzvou k převzetí Vozidla též Prodávající sdělí 
Kupujícímu platební instrukce pro uhrazení 
zbytku Kupní ceny, přičemž celá Kupní cena je 
splatná nejpozději ke dni předání Vozidla 
Kupujícímu. 

3.4. Bude-li Kupující v prodlení s převzetím Vozidla, 
uschová Prodávající Vozidlo pro Kupujícího, a to 
i na nekrytém a nehlídaném parkovacím místě, 
přičemž Kupující je povinen uhradit 
Prodávajícímu úplatu za úschovu ve výši 500,- Kč 
+ DPH za každý, byť i započatý, den trvání 
úschovy. V takovém případě přechází nebezpečí 
škody na Vozidle na Kupujícího.  

3.5. Smluvní strany prohlašují, že Termín dodání 
Vozidla uvedený v Kupní smlouvě může být 
Prodávajícím jednostranně prodloužen, a to až o 
6 kalendářních měsíců z důvodu uvedeném 
v bodě 3.8 Podmínek.  

3.6. Bude-li Kupující v prodlení s úhradou jakékoli 
části Kupní ceny, Zálohy či dalších plateb dle 
Kupní smlouvy anebo Podmínek, prodlužuje se 
tím bez dalšího Termín dodání o dobu 
odpovídající prodlení Kupujícího.  

3.7. Převzetí Vozidla potvrdí Prodávající a Kupující 
svými podpisy v předávacím protokolu, který je 
nedílnou součástí Kupní smlouvy (dále jen 
„Předávací protokol“). Kupující je povinen při 
převzetí Vozidla zkontrolovat, zda Vozidlo a jeho 
výbava jsou v souladu s Kupní smlouvou a v 
případě jakýchkoliv závad toto neprodleně 
oznámit Prodávajícímu a závady sepsat do 
Předávacího protokolu. Při převzetí Vozidla 
vystaví Prodávající Kupujícímu rovněž daňový 
doklad o uhrazení Kupní ceny. 

3.8. V případě, že Vozidlo nebude možné dodat v 
termínu ve specifikaci dle Kupní smlouvy – 
například, avšak ne výlučně, z důvodu ukončení 
výroby, přerušení či omezení výroby z důvodu 

nedostupnosti některých součástek či 
příslušenství nebo nezahájení výroby v případě 
nového modelu, oznámí Prodávající tuto 
skutečnost Kupujícímu a zároveň Kupujícímu 
sdělí, v jaké specifikaci a v jakém termínu je 
Prodávající schopen Vozidlo Kupujícímu dodat.  

3.9. Budou-li na Vozidle vykonané technické úpravy 
či změny, bez nichž by Vozidlo nesplňovalo 
zákonné či jiné podmínky jeho provozu na 
pozemních komunikacích požadované obecně 
závaznými předpisy, platí, že takové úpravy či 
změny nezpůsobují vadu Vozidla.  

3.10. Smluvní strany sjednávají, že Prodávající sjedná 
ke dni předání Vozidla k Vozidlu pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla (dále jen „Povinné ručení“). Chce-li si 
Kupující sjednat Povinné ručení sám, sdělí tak 
bez zbytečného odkladu Prodávajícímu, 
nejpozději však 15 dní přede dnem převzetí 
Vozidla. 

 
4. PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

ZÁRUKA VÝROBCE VOZIDLA 
Práva z vadného plnění 

 
4.1. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními 

Občanského zákoníku, zejména pak § 2165 a 
násl. Občanského zákoníku.  

4.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že 
Vozidlo při jeho převzetí Kupujícím nemá vady, 
zejména, že Vozidlo 

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu 
a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, 
kompatibilitě, interoperabilitě a jiným 
ujednaným vlastnostem; 

b) je vhodné k účelu, pro který ho Kupující 
požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, 
a 

c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím 
a pokyny k použití, včetně návodu 
k montáži nebo instalaci. 

 
4.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle 

ujednaných vlastností 
a) je Vozidlo vhodné k účelu, k němuž se 

Vozidlo tohoto druhu obvykle používá, 
i s ohledem na práva třetích osob, 
právní předpisy, technické normy nebo 
kodexy chování daného odvětví, není-li 
technických norem; 

b) vozidlo množstvím, jakostí a dalšími 
vlastnostmi, včetně životnosti, 
funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, 
odpovídá obvyklým vlastnostem vozidel 
téhož druhu, které může Kupující 
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rozumně očekávat, i s ohledem na 
veřejná prohlášení učiněná 
Prodávajícím nebo jinou osobou 
v témže smluvním řetězci, zejména 
reklamou nebo označením; 

c) je vozidlo dodáno s příslušenstvím, vč. 

návodu k montáži a jiných pokynů 
k použití, které může Kupující rozumně 
očekávat, a 

d) vozidlo odpovídá jakostí nebo 
provedením vzorku nebo předloze, 
které Prodávající Kupujícímu poskytl 
před uzavřením smlouvy. 

 
4.4. Bod 4.3 se nepoužije v případě, že Prodávající 

Kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť 
upozornil, že se některá vlastnost věci liší 
a Kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně 
souhlasil. 

 
4.5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od 

převzetí, má se za to, že Vozidlo bylo vadné již při 
převzetí, ledaže to povaha Vozidla nebo vady 
vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou 
Kupující nemůže Vozidlo užívat, v případě, že 
vadu vytkl oprávněně. 

 
4.6. Nemá-li Vozidlo vlastnosti uvedené v bodě 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a 4.3 P
odmínek, může Kupující dle ustanovení 
Občanského zákoníku uplatnit následující práva: 

 
i. Má-li vozidlo vadu, může Kupující 

požadovat její odstranění. Podle své 
volby může požadovat dodání nového 
vozidla bez vady nebo opravu vozidla, 
ledaže je zvolený způsob odstranění 
vady nemožný nebo ve srovnání 
s druhým nepřiměřeně nákladný; to se 
posoudí zejména s ohledem na význam 
vady, hodnotu, kterou by vozidlo mělo 
bez vady, a to, zda může být druhým 
způsobem vada odstraněna bez 
značných obtíží pro Kupujícího;  

ii. Prodávající může odmítnout vadu 
odstranit, je-li to nemožné nebo 
nepřiměřeně nákladné zejména 
s ohledem na význam vady a hodnotu, 
kterou by vozidlo mělo bez vady. 

4.7. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době 
po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu 
nezpůsobil značné obtíže, přičemž se 
zohlední povaha vozidla a účel, pro který 
Kupující vozidlo koupil. 

 

4.8. K odstranění vady převezme Prodávající 
vozidlo na vlastní náklady. Vyžaduje-li to 
demontáž vozidla, jejíž montáž byla 
provedena v souladu s povahou a účelem 
vozidla předtím, než se vada projevila, 
Prodávající provede demontáž vadné věci 
a montáž opravené nebo nové věci anebo 
uhradí náklady s tím spojené. 

4.9. Nepřevezme-li Kupující vozidlo v přiměřené 
době poté, co jej Prodávající vyrozuměl 
o možnosti vozidlo po opravě převzít, náleží 
Prodávajícímu úplata za uskladnění, přičemž 
Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu 
úplatu za úschovu ve výši 500,- Kč + DPH za 
každý, byť i započatý, den trvání uskladnění. 
V takovém případě přechází nebezpečí 
škody na Vozidle na Kupujícího. 

4.10. Kupující může požadovat přiměřenou slevu 
nebo odstoupit od smlouvy, pokud 

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo 
ji neodstranil v souladu s bodem 4.7 a 
4.8 Podmínek; 

b) se vada projeví opakovaně; 
c) je vada podstatným porušením 

smlouvy, nebo 
d) je z prohlášení Prodávajícího nebo 

z okolností zjevné, že vada nebude 
odstraněna v přiměřené době nebo bez 
značných obtíží pro Kupujícího. (dále 
jen „Práva z vadného plnění“) 
 

4.11. Kupující je oprávněn uplatnit Práva z vadného 
plnění v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí 
Vozidla. 

 
4.12. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží 
a) pokud vadu sám způsobil, 
b) vadou Vozidla není opotřebení Vozidla 

způsobené jeho obvyklým užíváním. 
 

Záruka výrobce Vozidla 
 
Nad rámec Práv z vadného plnění poskytuje 
výrobce k Vozidlu záruku dle Záruční a servisní 
knížky (dále jen „Záruka výrobce“). Záruka 
výrobce má přednost před Právy z vadného 
plnění.  

 
Společná ustanovení k Právům z vadného plnění 
a Záruky výrobce 

 
4.13. Práva z vadného plnění či ze Záruky výrobce 

uplatní Kupující písemně či osobně u 
Prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění 
vady (poté, co mohl Kupující vadu při dostatečné 
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péči zjistit). Kupující je povinen při vytknutí vady 
Vozidla Prodávajícímu sdělit, které z konkrétních 
Práv z vadného plnění uplatňuje. 

 
4.14. Práva z vadného plnění či Záruka výrobce se 

nevztahují na vady Vozidla způsobené či 
zapříčiněné  
a) použitím neoriginálních náhradních dílů a 

příslušenství, které nesplňují výrobní normy a 
technické specifikace stanovené výrobcem 
Vozidla; 

b) postupem, který není v souladu 
s předepsanými servisními či opravárenskými 
pokyny a postupy výrobce Vozidla, 
eventuálně tím, že takový postup nebyl 
vyznačen do servisních záznamů k Vozidlu dle 
pokynu výrobce Vozidla anebo 

c) nedodržení časového rámce pravidelných 
servisních prohlídek údržby či zanedbáním 
jejich rozsahu dle předpisu výrobce Vozidla. 

 
4.15. Zárukou výrobce jsou stanoveny případně i další 

vady Vozidla, na něž nelze uplatnit ze strany 
Kupujícího u Prodávajícího Záruku výrobce, tudíž 
ani Práva z vadného plnění.  

 
5. ZÁNIK KUPNÍ SMLOUVY  
5.1. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit Kupní 

smlouvu pouze způsobem a v případech 
stanovených zákonem nebo těmito Podmínkami. 

 
5.2. Každá ze Smluvních stran je oprávněna od Kupní 

smlouvy odstoupit, ukáže-li se nejpozději ke dni 
předání Vozidla, že 
a) ve vztahu k druhé Smluvní straně byl 

prohlášen úpadek či pro nesplněnou 
povinnost druhé Smluvní strany bude na její 
majetek prohlášena exekuce či výkon 
rozhodnutí; 

b) prohlášení učiněné druhou Smluvní stranou 
je nepravdivé, neúplné či účelově zkreslené. 

 
6. STÍŽNOSTI A SPORY  
6.1. V případě jakékoli stížnosti se může Kupující 

obrátit na kteroukoli provozovnu Prodávajícího, 
případně kontaktovat Prodávajícího. 

 
6.2. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory 

vyplývající nebo související s Kupní smlouvu se 
nejdříve pokusí vyřešit vzájemnou dohodou. Tím 
není dotčeno právo kterékoli ze Smluvních stran 
obrátit se na soud či jiný k tomu příslušný orgán 
veřejné moci.  

 
 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
7.1. Prodávající prohlašuje, že zpracovává osobní 

údaje Kupujícího v souladu s Politikou pro 
ochranu dat dostupnou na 
https://www.autokomplex.cz/dokumenty. 
Podpisem těchto Podmínek Kupující stvrzuje, že 
byl seznámen se svými právy v oblasti ochrany 
osobních údajů a možnostmi jejich uplatnění. 

 
7.2. Veškerá prezentace vozidel umístěná na 

internetových stránkách Prodávajícího je 
informativního charakteru a Prodávající není 
povinen uzavřít příslušnou smlouvu ohledně 
zobrazovaného vozidla za kupní cenu tam 
uvedenou. Vystavení vozidla na internetové 
stránce není nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 
Občanského zákoníku. 

 
7.3. Smluvní strany sjednávají, že § 1740 odst. 3 

Občanského zákoníku se neuplatní. 
 
7.4. Je-li společně s Vozidlem poskytnut Kupujícímu 

Prodávajícím dárek či jiné bezúplatné plnění 
(dále jen „Dar“), je tato darovací smlouva mezi 
Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací 
podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní 
smlouvy z jakékoli zákonného či smluvního 
důvodu, pozbývá tato darovací smlouva ohledně 
Daru účinnosti a Kupující je povinen spolu s 
Vozidlem Prodávajícímu vrátit  
i poskytnutý Dar. 

 
7.5. Bude-li Kupující financovat nákup Vozidla 

prostřednictví (leasingového) úvěru, lze převést 
práva a povinnosti Kupujícího vyplývající z Kupní 
smlouvy na danou leasingovou společnost, 
případně tuto Kupní smlouvu z uvedeného 
důvodu ukončit a vhodným způsobem převést 
práva a povinnosti z ní na leasingovou 
společnost, dle zřejmého záměru všech 
Smluvních stran. 

 
7.6. Veškeré písemnosti související s koupí Vozidla se 

doručují písemně anebo elektronicky na adresy 
uvedené v záhlaví Kupní smlouvy či v 
objednávce, případně na jinou adresu sdělenou 
příslušnou Smluvní stranou. 

 
7.7. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je místem 

plnění všech závazků Smluvních stran sídlo 
Prodávajícího. 
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