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Pracoviště: 
Městská policie Přerov 
Nám. TGM 80/1 
tel.: +420 581 268101 

Vážená paní 

Auto Vinkler, s.r.o. 
Hradišťská 2454 
397 01 Písek 

Naše č. J.: MıvıPr/000341/2023 'CL28033831 
Vyřizuje: DIC: CZ28083831 
E-mai'= 
Telefon: 
Datum; 2.1. 2023 
Počet listů: 2 

Výzva k úhradě smluvní pokuty dle článku 8.1. Kupní smlouvy č. SML/1670/2021 
uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění 

Statutární město Přerov (jako kupující) uzavřelo dne 15.12.2021 S Vaší firmou Auto Vinkler, 
S.r.o. (jako prodávajícím) Kupní Smlouvu podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, jejímž předmětem bylo dodáníjednoho kusu 
devítimístného automobilu pro potřeby Městské policie za podmínek sjednaných v této 
Smlouvě a jejich přílohách. Smlouva nabyla účinnosti dnem 16.12.2021, kdy byla uveřejněna 
v Registru smluv. 
Podle čl. 4.1 Kupní smlouvy jste byli povinni jakožto prodávající předat úplný a bezvadný 
předmět koupě nejpozději do 16.9.2022, včetně zaškolení obsluhy předmětu koupě a předání 
veškerých listin potřebných k užívání předmětu koupě. Dle článku 4.2 vozidlo mělo být dodáno 
do místa plnění určeného kupujícím - Přerov, nám. TGM 1. 
Vozidlo jste dodali a předali až dne 22.12.2022. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že Vaše firma jakožto prodávající byla v prodlení S předáním 
předmětu koupě jako celku, nebot' předmět koupě měl být dodán dne 16.9.2022 a k předání 
předmětu koupě došlo až dne 22.12.2022. Podle článku 8.1 Kupní smlouvy: „Kupující je 
oprávněn požadovat na prodávajícím Smluvní pokutu za nedodržení termínu plnění předmětu



smlouvy, který je stanoven v čl. 4.1 této smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každý i Započatý 
den prodlení“. 

Vzhledem k tomu, že se jedná Z Vaší strany o prodlení od 17.9.2022 do 22.12.2022, tj. 97 dnů 
prodlení, Statutární město Přerov Vám tedy jako kupující vyčísluje výši pohledávky ve výši 
97 000 Kč. 
Tímto Vás vyzýváme k úhradě smluvní pokuty ve výši 97 000 Kč na účet Statutárního města 
Přerova č. 19-1884482379/0800 vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Přerov, variabilní 
Symbol 1137000080 a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení této výzvy, jak vyplývá 
Z článku 8.4 Kupní Smlouvy. 

vv V případě neuhrazení budeme nuceni tuto částku vymáhat soudní cestou, pricemž budete 
povinni navíc uhradit náklady soudního řízení. 

Tato výzva je současně výzvou kplnění ve smyslu ustanovení § 142a odst. 1 Zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném Znění. 

S pozdravem 

lng. Petr Vrána 
Primátor Statutárního města Přerov


