
 

Obchodní podmínky společnosti CB Auto a.s.  
pro prodej automobilů  

 

 

1. [UŽITÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK A VYSVĚTLENÍ POJMŮ]  

1.1. Tyto obchodní podmínky („OP“) upravují práva a povinnosti související s uzavřením a plněním kupní smlouvy 

mezi CB Auto a.s., IČO: 26031868, DIČ: CZ26031868, se sídlem M. Horákové 1477, 370 05 České Budějovice, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích („Prodávajícím“) a 

kupujícím („Kupujícím“). Prodávající a Kupující jsou v rámci těchto OP společně nazýváni jen jako „smluvní 

strany“. 

1.2. „Smlouvou“ se rozumí smlouva o koupi vozidla, uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím za podmínek 

upravených těmito OP ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy. Předmětem smlouvy je koupě motorového 

vozidla (dále jen „Vozidlo“) v příslušné specifikaci dle Smlouvy. 

1.3. „Zástupcem“ se rozumí ten, kdo uzavírá Smlouvu na účet Kupujícího, zejména zmocněnec, zaměstnanec či jiná 

pověřená osoba. 

1.4. „Spotřebitelem“ se rozumí fyzická osoba, která uzavírá Smlouvu nebo jedná s Prodávajícím mimo rámec své 

podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání. 

1.5. Uzavřením Smlouvy akceptuje Kupující tyto OP. Zároveň s tím Prodávající vylučuje akceptaci jakýchkoliv 

jiných obchodních podmínek. OP se naopak nevztahují na: (i) smlouvy, jejichž předmětem je oprava či servis 

vozidla (ii) nákup jakéhokoliv zboží v rámci e-shopu, jenž je provozován Prodávajícím (iii) smlouvy, kde 

společnost CB Auto a.s. vystupuje jako kupující strana.  

1.6. Ustanovení těchto OP upravují práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím, pokud není v konkrétní 

Smlouvě, případně v hromadné objednávce, smlouvě o spolupráci či jiné písemné dohodě mezi smluvními 

stranami dohodnuto něco jiného. Odlišná ujednání smluvních stran mají přednost před zněním těchto obchodních 

podmínek. 

1.7. Znění těchto OP je též zveřejněno na internetových stránkách Prodávajícího www.cb-auto.cz a/nebo v prostorách 

autosalonu, a to vždy ve znění aktuálně platné verze. Kupujícímu je vždy umožněno pečlivé prostudování kopie 

OP před podpisem Smlouvy. 

2. [UZAVŘENÍ SMLOUVY]  

2.1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Kupující přijme nabídku Prodávajícího. Neodsouhlasil-li písemně předem 

Prodávající jinak, uzavírá Smlouvu s Kupujícím vždy v písemné formě. Každá změna Smlouvy musí být rovněž 

učiněna v písemné formě.   

2.2. Prodávající předem vylučuje možnost Kupujícího, aby přijal nabídku Prodávajícího s dodatkem nebo odchylkou. 

2.3. Případná inzerce, reklama a další marketingová činnost Prodávajícího není sama o sobě nabídkou k uzavření 

Smlouvy. Přes veškerou snahu Prodávající nemůže s ohledem na určitou nezastupitelnost vozidel a činnost 

importéra vozidel garantovat, že případná marketingová akce je stále aktuální. Nabídkou k uzavření Smlouvy je 

proto výhradně takové jednání Prodávajícího, které je adresováno přímo Kupujícímu. Za takové adresované 

jednání může být považováno například předložení návrhu Smlouvy – listiny opatřené kontaktními údaji 

Kupujícího či nabídka zaslaná e-mailem výlučně Kupujícímu. 

2.4. Kupující a případně jeho Zástupce je povinen se při uzavření Smlouvy přiměřeným způsobem identifikovat. 

Uzavírá-li Smlouvu Kupující jako podnikatel, nebo v souvislosti s jeho podnikatelskou činností, sdělí 

Prodávajícímu též své IČO a DIČ. 

2.5. Jedná-li s Prodávajícím Zástupce jménem Kupujícího, má se za to, že Zástupce je k takovému jednání oprávněn. 

Pokud Kupující kvalifikovaně za podmínek uvedených v občanském zákoníku popře zastoupení, Zástupce 

vstupuje do povinností Kupujícího s tím, že uspokojí veškeré pohledávky Prodávajícího ze Smlouvy či se 

Smlouvou související, bude-li k tomu Prodávajícím vyzván. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu se 

Zástupcem Kupujícího. Ustanovení tohoto odstavce OP platí obdobně též pro ostatní jednání Zástupce 

s Prodávajícím.  

3. [ÚHRADA KUPNÍ CENY A DALŠÍ PLATBY]  

3.1. Kupní cena je splatná v den ujednaný ve Smlouvě. Není-li výslovně ujednáno jinak, je Kupující povinen zaplatit 

celou kupní cenu před převzetím Vozidla, vždy však nejpozději do konce lhůty, ve které je Kupující povinen 

vozidlo převzít. 

3.2. Je-li to ve Smlouvě ujednáno, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu zálohu na kupní cenu. Pro vyloučení 

pochybností Prodávající uvádí, že je-li ve smlouvě uvedena záloha „0“, nemá Kupující povinnost zálohu hradit. 

Jeho ostatní povinnosti tím však nejsou dotčeny.   



 
3.3. Do úplného zaplacení kupní ceny zůstává Vozidlo ve vlastnictví Prodávajícího. Pakliže se v souladu se Smlouvou 

(včetně těchto OP) Kupující zavázal zaplatit kupní cenu před převzetím Vozidla, není oprávněn do zaplacení 

kupní ceny požadovat vydání Vozidla. 

3.4. Veškeré platby (res. transakce) mezi Prodávajícím a Kupujícím musí být učiněny výhradně v CZK (Českých 

korunách). Za účelem vyloučení pochybností strany prohlašují, že platbou se rozumí rovněž jakékoliv vrácení 

peněz. Veškeré náklady vzniklé v důsledku použití cizích bankovních účtů nebo bankovních účtů v cizí měně ze 

strany Kupujícího jdou výhradně k jeho tíži (včetně všech poplatků a ztráty způsobené změnou výměnného kurzu, 

jakožto i výměnným kurzem samotným).  

3.5. Pakliže Kupující bude mít vůči Prodávajícímu dluh po splatnosti, je Prodávající oprávněn zadržet k zajištění 

takového dluhu předměty Kupujícího, které se do jeho držení dostaly na základě jakéhokoliv důvodu. 

3.6. Před vydáním vozidla Kupující stvrdí jeho převzetí a fakturu, bude-li o to požádat Prodávajícím. Úhradu kupní 

ceny může Kupující provést na pokladně v provozovně prodávajícího, buď v hotovosti (do částky níže uvedeného 

limitu), či platební kartou; nebo bankovním převodem. V případě platby na pokladně bude Kupujícímu na fakturu 

vyznačeno razítko pokladny osvědčující úhradu kupní ceny. V případě platby bankovním převodem Kupující 

oznámí Prodávajícímu realizaci platby. Pokladna potvrdí zaplacení, až po připsání kupní ceny na účet 

Prodávajícího. 

3.7. Při placení částky nad limit 270.000,- Kč je Kupující povinen provést platbu bezhotovostně na příslušný bankovní 

účet Prodávajícího. Do limitu se započítají veškeré platby v Kč i cizí měně poskytnuté Kupujícím Prodávajícímu 

v průběhu jednoho kalendářního dne na jeden obchodní případ. 

3.8. Kupující přebírající Vozidlo na základě celoroční objednávky či rámcové smlouvy hradí kupní cenu za tam 

sjednaných podmínek.  

3.9. Kupující objednávající Vozidlo (zejm. v rámci celoroční objednávky či rámcové smlouvy), který byl nebo je v 

prodlení s úhradou jakéhokoliv dluhu vůči Prodávajícímu je povinen všechny další dluhy hradit v hotovosti, 

platební kartou nebo bankovním převodem v souladu s těmito OP a ztrácí právo na vydání vozidla před úplným 

zaplacením kupní ceny. 

4. [PŘEVZETÍ VOZIDLA]  

4.1. Prodávající zajistí Kupujícímu možnost převzít Vozidlo, a to ve lhůtě ujednané ve Smlouvě. 

4.2. Kupující je povinen převzít vozidlo v ujednané provozovně Prodávajícího v den uvedený ve Smlouvě. Není-li ve 

Smlouvě uvedeno jinak, platí, že Kupující převezme Vozidlo do 10 dnů od výzvy Prodávajícího. Tato výzva 

může být učiněna telefonicky i písemně, nevyjímaje elektronickou formu. 

4.3. Na výzvu Prodávajícího Kupující předloží originál Smlouvy a případně prokáže při převzetí Vozidla svoji 

totožnost. Přebírá-li vozidlo jménem Kupujícího jeho Zástupce, je povinen kromě výše uvedeného také prokázat 

své oprávnění jednat za Kupujícího.  

4.4. Kupující provede před převzetím Vozidla prohlídku ohledně případných nedostatků a vad Vozidla. Převzetí vozu 

potvrdí Kupující svým podpisem. 

4.5. V případě, že Kupující poruší Smlouvu tím, že nepřevezme Vozidlo v ujednané lhůtě (viz odst. 4.1. a 4.2. OP), 

vzniká Prodávajícímu právo požadovat od Kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % z celkové kupní 

ceny Vozidla vč. DPH. Prodávající je oprávněn započítat smluvní pokutu vůči záloze na kupní cenu, pakliže byla 

Kupujícím zaplacena. Jakékoliv porušení povinnosti převzít Vozidlo včas je považováno za podstatné porušení 

Smlouvy a zakládá Prodávajícímu právo od Smlouvy odstoupit. K porušení povinnosti převzít vozidlo včas 

dochází i tehdy, usiluje-li Kupující o převzetí vozidla přes nezaplacení kupní ceny, ač to bylo podmínkou pro 

vydání Vozidla (viz odst. 3.1. a 3.3 těchto OP).  

4.6. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Vozidla, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu poplatku 

za jeho uskladnění. Poplatek za uskladnění činí 0,05 % z celkové kupní ceny Vozidla vč. DPH, a to za každý 

započatý den prodlení. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího je Kupující povinen zaplatit 

tento poplatek za skladování za dobu od začátku prodlení do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Bude-li Kupující 

v prodlení s převzetím Vozidla delším než 30 dnů, je Prodávající oprávněn vozidlo složit do soudní úschovy. Tím 

nejsou dotčeny ostatní nároky Prodávajícího spojené s prodlením Kupujícího. 

5. [REGISTR MOTOROVÝCH VOZIDEL]  

5.1. Kupující i Prodávající jsou povinni si v souvislosti se Smlouvou poskytnout vzájemně veškerou součinnost, která 

je nezbytná k provedení registrace nebo změny registrace Vozidla v registru motorových vozidel v zákonem 

stanovené lhůtě. Pokud Kupující neposkytne potřebnou součinnost, jdou veškeré případné sankce za porušení 

povinností (zejm. pokuta za nesplnění povinnosti provést změnu v registru motorových vozidel, pokuty uložené 

provozovateli vozidla, dlužné pojistné apod.) k jeho tíži. 

6. [ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE]  

6.1. Odpovědnost a záruka se řídí příslušnými ustanoveními českého práva. Není-li dále uvedeno jinak, odpovídá 

Prodávající za případné vady Vozidla v rozsahu dle občanského zákoníku.  



 
6.2. Odpovědnost za vady vzniká Prodávajícímu jen tehdy, pokud bylo vozidlo užíváno v souladu s pokyny (resp. 

návodem) výrobce. Odpovědnost za vady se nevztahuje na spotřební materiál, rychle spotřebovávané díly, 

příslušenství a součástky, jakožto i provozní náplně (vč. mazadel). 

6.3. Odpovědnost se krom jiného nevztahuje na závady a škody, způsobené havárií vozidla, na závady, způsobené 

nesprávným užíváním vozidla (nadměrné zatížení, neodborná manipulace, neodborné opravy a nepřípustné 

změny včetně neautorizovaných přestaveb a tzv. tuningu). 

6.4. Odpovědnost Prodávajícího k náhradě majetkové újmy je dána podle relevantních zákonných pravidel s tím, že 

se takto omezuje dohodou dle § 2898 zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku na újmu způsobenou úmyslně a 

hrubou nedbalostí. 

6.5. Za vadu Vozidla se nepovažuje výrobcem učiněné softwarové nastavení vozidla, které ať již reálně nebo 

potenciálně ovlivňuje výsledky měření emisí. V případě, že Kupující trvá na jiných vlastnostech vozidla, zanese 

tento požadavek do Smlouvy. 

6.6. Vadu Vozidla je Kupující povinen reklamovat v provozovně Prodávajícího a současně s tím přistavit Vozidlo 

k vyřízení reklamace. Do doby přistavení Vozidla nemůže Prodávající zahájit reklamační řízení. Kontaktní 

informace provozovny/-ven jsou dostupné na webu Prodávajícího. 

6.7. Je-li Smlouva uzavřena v souvislosti s jeho podnikatelskou činností, má Kupující v případě vad na Vozidle práva 

z vadného plnění tak, jak je předpokládá § 2106 a § 2107 občanského zákoníku.  

6.8. Není-li Smlouva uzavřena v souvislosti s jeho podnikatelskou činností, náleží Kupujícímu namísto práv 

uvedených v odst. 6.6. OP, práva obsažená v § 2165 a násl. občanského zákoníku. Kupující je oprávněn uplatnit 

právo z vady Vozidla, která se vyskytne v době 24 měsíců od převzetí. V případě, že Vozidlo již bylo používáno 

(tj. není nové) sjednávají smluvní strany, že tato lhůta je zkrácena na 12 měsíců. Vadou vozidla však nejsou 

závady a opotřebení, které odpovídají stáří a opotřebení (zejm. nájezdu) vozidla v době prodeje. 

7. [PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO JAKO SPOTŘEBITELE]  

7.1. Pokud je Kupující Spotřebitelem řídí se vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím 

ustanoveními obsaženými v tomto článku OP, a to přednostně ve vztahu k ostatním částem OP. Pakliže Kupující 

není Spotřebitelem, tento článek OP se neuplatní.  

7.2. Prodávající upozorňuje Kupujícího, že smlouvy distančním způsobem zpravidla neuzavírá. Učiní-li z tohoto 

pravidla prodávající výjimku, výslovně tuto skutečnost zohlední v kupní smlouvě. V takovém případě (resp. 

uzavřel-li smlouvu distančním způsobem) má Kupující právo odstoupit od Smlouvy do 14 dnů, když tato lhůta 

počíná běžet převzetím Vozidla. Kupující při odstoupení od Smlouvy hradí náklady spojené s vrácením Vozidla 

zpět Prodávajícímu. 

7.3. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím v pozici Spotřebitele lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém 

případě Kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce. Více 

informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt na webu https://www.coi.cz/.  

8. [OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ] 

8.1. V souvislosti se Smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů. Za účelem zajištění jejich ochrany se 

Prodávající řídí veškerými závaznými právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů. Správcem osobních 

údajů je Prodávající. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí zejména pak Nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice (GDPR) a dále zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

8.2.  Prodávající zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím (zejm.: jméno, příjmení, adresa, datum narození, 

IČO, telefonní číslo, elektronická adresa, VIN a registrační značka vozidla, číslo platební karty, číslo účtu, číslo 

občanského průkazu nebo jiného dokladu). Prodávající v souvislosti s uzavřením smlouvy vyžaduje od 

Kupujícího poskytnutí jen nezbytných osobních údajů (nikoliv nezbytně všech výše uvedených). Poskytne-li 

Kupující Prodávajícímu osobní údaje jakékoliv třetí osoby, odpovídá za splnění všech pravidel pro nakládání s 

osobními údaji této třetí osoby (zejména si předem obstará její souhlas apod.).  

8.3. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění závazků mezi smluvními stranami a výkonu právních 

povinností vyplývajících z obecně závazných předpisů. Osobní údaje jsou dále zpracovávány v oprávněném 

zájmu správce (Prodávajícího). Nestanoví-li závazek mezi smluvními stranami, nebo zvláštní právní předpis 

jinak, nemá správce povinnost osobní údaje zpracovávat a mohou tak být kdykoliv vymazány. Osobní údaje 

mohou být dále zpřístupněny a předány pouze příslušnému zpracovateli osobních údajů, který pro Prodávajícího 

vykonává na základě smlouvy a za podmínek stanovených právními předpisy zpracování osobních údajů. Jiným 

osobám nebudou osobní údaje zpřístupněny.  

8.4. Kupující se zavazuje evidované osobní údaje v přiměřené míře aktualizovat. Kupujícímu náleží práva plynoucí z 

čl. 13 – 34 GDPR. Zejména má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, 

jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na 

přenositelnost údajů; právo vznést námitku u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů; 



 
právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je 

tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím dle čl. 15 GDPR; právo na opravu dle 

čl. 16 GDPR; právo na výmaz dle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR; právo být 

informován dle čl. 19 GDPR; právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR; právo vznést námitku dle čl. 21 

GDPR. Uvedená práva je Kupující oprávněn realizovat za podmínek stanovených právními předpisy. 

8.5. Kupující může udělit Prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec nezbytných oprávnění 

Prodávajícího, která souhlas nevyžadují. Uzavření Smlouvy však není podmíněno udělením takového souhlasu 

ze strany Kupujícího.  

9. [JAZYK, ROZHODNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ]  

9.1. Prodávající nevykonává svou podnikatelskou činnost mimo území České republiky, ani se na jiné země než 

Českou republiku při výkonu své podnikatelské činnosti žádným způsobem nezaměřuje.  

9.2. Dokumentace související se smlouvou, smlouva nebo jejich část jsou výhradně v českém jazyce. Není-li mezi 

smluvními stranami jiné dohody, Prodávající nezajišťuje překlad této dokumentace. 

9.3. Právní vztah mezi smluvními stranami a veškeré případné spory se řídí českým právem. Otázky těmito OP 

výslovně neupravené se řídí zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění a platnou 

právní úpravou ČR. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží 

(CISG). 

9.4. V případě vzniku sporu mezi Prodávajícím a Kupujícím budou smluvní strany usilovat o smírné řešení. Práva 

Kupujícího tím nejsou dotčena. Prodávající před zahájením soudního nebo mimosoudnímu řešení sporu 

doporučuje Kupujícímu, aby jej nejprve kontaktoval a pokusil se záležitost řešit neformální cestou. 

9.5. Případné spory budou řešeny u věcně a místně příslušného soudu v České republice. Představuje-li Smlouva 

závazek mezi podnikateli (resp. je-li Kupující podnikatel) sjednávají smluvní strany, že místně příslušným 

soudem pro řešení veškerých sporů vzniklých ze Smlouvy nebo s ní souvisejících bude v prvním stupni Okresní 

soud v Českých Budějovicích, případně dle věcné příslušnosti Krajský soud v Českých Budějovicích. 

10. [OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ]  

10.1. Prodávající je oprávněn tyto OP kdykoliv měnit. Změna OP se však nedotýká práv a povinností smluvních stran 

z již uzavřených Smluv, když platí znění OP účinné v době uzavření Smlouvy. 

10.2. Jakýmkoliv ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Prodávajícího požadovat od Kupujícího též 

náhradu škody za porušení povinnosti, která je smluvní pokutou utvrzena, a to v plné výši. 

10.3. Není-li mezi smluvními stranami prokazatelně jiné dohody, je písemná forma zachována též při jednání 

elektronickou formou (především formou SMS či e-mailem), a to prostřednictvím kontaktních údajů, které si 

smluvní strany vzájemně sdělily. Byla-li zpráva odeslána z e-mailové adresy nebo telefonního čísla sděleného 

Kupujícím Prodávajícímu, nemůže se Kupující dovolávat zneužití e-mailové adresy nebo telefonního čísla.  

10.4. Má-li Prodávající pochybnost o autentičnosti (resp. vážnosti) jednání druhé strany v elektronické formě, je ve 

lhůtě 3 dnů od jeho obdržení oprávněn požadovat potvrzení tohoto jednání v listinné formě. Nepotvrdí-li Kupující 

neprodleně (nejpozději do 3 kal. dnů) zpochybněné jednání v listinné formě, k jednání v elektronické formě se 

nepřihlíží. Tento odstavec OP neplatí, užije-li Kupující k elektronické komunikaci datovou schránku, nebo opatří-

li zprávu kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

10.5. Kupující se zavazuje od uzavření smlouvy do zaplacení celé kupní ceny oznámit Prodávajícímu jakoukoliv 

změnu v kontaktních údajích, vč. adresy a telefonního čísla. Zmaří-li v důsledku porušení této povinnosti 

Prodávající doručení výzvy k převzetí vozidla, přechází okamžikem učinění výzvy na Kupujícího riziko nahodilé 

zkázy Vozidla a současně se Kupující dostává do prodlení s řádným a včasným převzetím Vozidla. 

10.6. Je, či stane-li se jakákoliv část těchto OP neplatnou, nicotnou či nevykonatelným, pak bude toto ustanovení v 

nezbytném rozsahu odděleno o ostatních, což však nebude mít vliv na tyto ostatní ustanovení, která tak zůstanou 

plně platná a účinná. Smluvní strany se zároveň zavazují neplatné, nicotné či nevykonatelné ustanovení nahradit 

novým ujednáním, které bude bezvadné a zároveň co možná nejvíce odpovídat smyslu a účelu původního 

ustanovení. 

10.7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2021. 

 
 


