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město Přerov 

v Písku ánę 24.01.2023 

ŽÁDOST O UPUŠTĚNÍ OD SMLIJVNÍ POKUTY 

Vážení, 

obracíin se na Vás v právním Zastoupení obchodní společnosti AUTO VINKLER, S.r.o., IČO: 
28083831, sídlem Hradišťska 2454, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek (dále jen jako ,,klient“). a to 
v dále uvedené zaležitosti. 

Klientovi byl doručen dokument označený datem 02.01.2023, kterym jej vyzyváte k uhrazení smluvní 
pokuty ve \yŠí 97.000 Kč za prodlení S předáním devítimístného automobilu pro potřeby Městské 
policie Přerov. Svůj nárok na úhradu smluvní pokuty odúvodňujete Čl. 8.1 předmětné kupní smlouvy. 
V tomto článku kupní smlouvy je rovněž uvedeno: „Z dıřflodıi /Joć//_1)l`/:I zz'/ćžýľızz'/ˇ/0 žçrˇťfť/ť /žızìfiť /317 na 
zćik/flť/ť' pZ'J`e77111ć" çˇç1'ćz'0.n`lZ` Proč/any'/Ĺ7'/J0 ı_z7)7.‹'ť .›`/71/m//1/'/Dúzêfl/gfy ze ffzrı/zj“ Proč/ní//øjı/'Z17710 jb/4;'/fıěřť/Zťˇ .r/Zzže/Za, nabo Od /ZZ 
/mížť /zýľ upa;/.ř/čna.

“ 

Vzhledem k citovanému smluvnimu ujednání, Klient žádá O upuštění od uvedené smluvní pokuty, 
nebot' jsou tu zvláště Zřetele hodné důvody pro tento postup. V době uzavření smlouvy byl klient 
v dobré víře, že ve lhůtě pro splnění závazku k dodání automobilu bude schopen tento závazek splnit. 
Bohužel následně nastaly dopředu zcela nepředvídatelné okolnosti, které Klientovi zabránily Závazek 
v uvedeném termínu splnit. Po uzavření kupní smlouvy totiž došlo k celosvětovému 
bezprecedentnímu nedostatku polovodičových čipù. Tento nedostatek citelně zasáhl automobilový 
průmysl, přičemž moderní automobily mají celou řadu elektronických prvku, které bez 
polovodičových čipů nemohou fungovat. To je případ i předmětného vozidla Ford Transit Custom, u 
kterého vznikla prodleva v důsledku nedostatku čipu a vozidlo tak dlouhou dobu u vyrobce čekalo na 
osazení panelu přístrojové desky, jak jste ostatně byli informováni, neboť některé nezbytné 
komponenty byly extrémně nedostatkové. 
I navzdory úsilí Klienta. kterv dodaní vozidla ze snanv vvrobce ur Oval, však obektivně nešlo dodaní . _ _ _ g . 1 

více urychht. V této souvislosti S1 dovoluji odkazat take na ustanovení 2913 odst. 2 zákona č. 

89 2012 Sb. občanského zákoníku, které u ra\ue Z roštění se náhrady škody ro ří ad zabránění 
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splnění povinnosti v důsledku vyšší mocı (vis maıor). 
Vzhledem kvýše uvedeným skutečnostem věřím, že budete mít pro prodlení klienta zpùsobené 
obektivní ne ředvídatelnou okolností ocho ení řičemž nedostatek či ú z ùsobil klientovi řadu 
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potíží při provozovanı jeho činnosti. Ixhent rovnez považuje (1 vzhledem k okolnostem) vysı smluvnı 
pokuty za nepřiměřenou a pokud by nemělo v případném sporu dojít k úplnému Zproštění povinnosti 
k hrazení smluvní pokuty, tak by navrhoval moderací její výše. 

advokát



Dále si rovněž dovoluji zdůraznit, že klient by se především rád vyhnul soudnímu sporu a 
Zbytečnému navyšování nákladů na vyřízení celé věci pro obě strany. Proto prosím O sdělení 
Vašeho Stanoviska k žádosti klienta, abychom případně nalezli jiné rozumné smírné řešení 
vzniklé situace. 

Pokud by bylo pro Vaše posouzení žádostí klienta nezbytné vyjádłern' Společnosti FORD MOTOR 
COMPANY, S. r. O., který je výhradním importérem vozidel Zn. Ford, tak je klient připraven jej 

obratem předložit. 

S pozdravem 
AUTO VINKLER, S.r.O. 

Přílohy: plná moc



ADVOKATNÍ KANCELÁŘ 

PLNÁ Moc 
Společnost AUTO VIN KLER, spol. S Lo., IČ 28083831, sídlem Lannova 2061/8, Praha 1, PSČ 
110 OO, Zapsaná V Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu vPraze, oddíl C, vložka 
1703 1 1, zastoupená panem Stěpánka Smíš ková„ jednatel, 
(dále jen ,,zmOcnítel“) 

zmocňuje advokáta: ev. c 
advokátní lcancelářt 
aby jí Z/astupoval a se vymáhání jejích veškerých 
pohledavek. 
Zmocnitel zmocňue advokáta, ab ho Zastu oval V lném rozsahu 'eho ráv a ovinností dle 

V I J V/ ' \/Íy V/ V P/ P V Í Í 
J V P' 0 P

Í obcanskeho Soudnıho radu ıclalsıch pnslusnych obecne Zavaznych predpısu aaby vykonaval 
veškeré úkony S předmětem zmocnění Související, zejména přijírnal doručovaně písemnosti, 
podával návrhy a žádosti, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklady a vzdával se práva 
na jejich podávání, jednal jménem Zmocnitele S orgány justice, Státní správy, Státního 
Zasäıpitsšlspfě, pollípvie příslušnými státními orgány, to vše itehdy, je-lı podle zvláštních 
pre pısu tre a Zv astnı p e mocı. 
Advokát při výkonu uděleného zmocnění jedná V souladu se Smlouvou O poskytování právních 
Služeb. 

Advokát je oprávněn nechat se ,Zastoupit advokátem, při jednotlivých úkonech pak 
advokátním koncıpıentem nebo jinym pracovnıkem Společnostı. 
Tato plná moc platí do odvolání. 

V Písku dne 24. 9. 2015

V 

Plnou moc přijímám a Zmocňuji dále V plném rozsahu: 

Zapsaııy V seznamu ev. Č-
j ID datové Schı`á.ı1ky`.-


