Smluvní podmínky
pro poskytnutí služby „Výběr a prověření ojetého vozidla v tuzemsku“
Smluvní strany
poskytovatel služby :
Ing. Vladimír Tylšar IČ 45610851, registrován Živnostenským úřadem MÚ v Bruntále a zapsán jako znalec
u Krajského soudu v Ostravě, tel. 603 514448 datová schránka ixbnpiz e-mail: tylsar@post.cz
odběratel:
fyzická či právnická osoba, která na základě předchozí konzultace s poskytovatelem objednává (ústně či
písemně) uvedenou službu a souhlasí s těmito smluvními podmínkami.
Souhlas s těmito smluvními podmínkami odběratel vyjadřuje:
– uhrazením zálohy v předem dohodnuté výši na bankovní účet poskytovatele převodem, vkladem na
účet nebo platební kartou na základě podkladu k platbě (zálohová faktura či jiný obdobný doklad,
obsahující platební údaje pro úhradu finanční částky na účet poskytovatele)
Minimální výše zálohy činí od 1.2.2021 600,- Kč
Obvyklá výše zálohy v případě, že součástí dohodnuté služby j e i vyhledávání vozidla činí od
1.2.2021 3000,- Kč
Připsáním částky na účet poskytovatele je zároveň uzavřena dohoda o rozsahu poskytnuté služby dle
těchto smluvních podmínek a potvrzena objednávka služby.
Bez uhrazení zálohy alespoň v minimální výše uvedené výši nebude služba poskytnuta!
Poskytovatel si vyhrazuje možnost nepřijmout objednávku v případech, kdy by požadavky na výběr
vozu byly v rozporu s aktuální tržní realitou či z důvodů nedostatečné aktuálně provozní kapacity.
V těchto případech vrací poskytovatel již případně uhrazenou zálohu v plné výši na účet objednatele
(zájemce o službu), ze kterého byla záloha uhrazena a to v přiměřené lhůtě, nejpozději do tří pracovních
dnů od okamžiku, kdy prostředky elektronické komunikace (SMS, e-mail apod) oznámil objednateli nepřijetí
zakázky.
Předmět a rozsah plnění:
A) Poskytovatel po přijetí zálohy vyhledá pro odběratele z tuzemských nabídek přiměřený počet vozidel
nabízených v inzerci (S-auto, Tipcars apod.) dle technické specifikace předané odběratelem a tyto navrhne
odběrateli k prověření před koupí.
Odběratel se sám na základě průběžné komunikace s poskytovatelem rozhodne, které z předložených
nabídek upřednostní k další kontrole.
Předpokládá se zde konzultace a aktivní komunikace ze strany odběratele.
Maximální počet předložených nabídek je 5 (nabídek vozidel – dle tržní situace) – poté je nutná individuální
dohoda s možností doplnění zálohy a doplatku.
B) Po předchozím schválení volby odběratelem provede poskytovatel fyzickou prověrku vozidla v místě
prodeje v tomto rozsahu :
 ověření dokumentace a servisní historie vozu – bude-li taková dokumentace prodávajícím předložena či
jinak dostupná
 ověření skutečného technického stavu vozidla (odborná fyzická prohlídka,zkušební jízda,EOBD
diagnostika – řízení motoru a systému emisí, vyhodnocení – proměření laku vozidla se zaměřením na
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nalezení případných známek po předchozích opravách poškození vozidla.
 ověření nezávadnosti vozidla po právní stránce v dostupných registrech a v případě
prodávacího jako fyzické osoby též ověření, zda se ke dni prohlídky tento nenachází v exekučním
řízení
 v případě, že se fyzické kontroly neúčastní odběratel osobně, bude provedena i základní
fotodokumentace a vypracován protokol o stavu vozidla a tento urychleně (obvykle do 24 hodin) od
provedení prohlídky předán elektronickou cestou odběrateli s doporučením „lze koupit“ , „lze koupit s
výhradami“ nebo „ke koupi nedoporučeno“ s příslušným odůvodněním.
 vyhledávání vozidla bude započato v okamžiku připsání platby zálohy na účet poskytovatele.
Plnění dle bodu B) není podmíněno bodem A) tj. odběratel může požádat i o prověření vozidla, které si již
sám vyhledal.
Samotné vyhledávání, tj. bod A) bez bodu B) nelze provést.

Cena služby
1. Vyhledání vhodného vozidla dle požadavků odběratele a předběžné posouzení nabídky
(nabídek) dle A) 2000,- Kč
2. Prověrka jednoho vozidla u prodejce v rozsahu dle bodu B) 2 % z nabídkové ceny vč. DPH
vozidla s následující limitací – minimální plnění 3990,- Kč, max. plnění 10 000 Kč za prohlídku jednoho
vozidla.
Cena prověrky vozidla s prodejní cenou od 500 000,- Kč výše je vždy předem stanovena dohodou.
3. Cestovné: cesta na jedno prodejní místo v oblasti „město Brno „není účtováno a okruh do 20 km
od Brna“ - paušální částka 300,- Kč.
Jinak 8 Kč/km silniční vzdálenosti (tam i zpět) počítáno od středu Brna do prodejního místa.
4. Podrobná diagnostika elektronických systémů vozidla specializovaným zařízením a software pro
konkrétní značku vozidla dostupných v konkrétním vozidle bez příplatku, v ceně služby
Položka 4 nemusí být vždy na místě pro některé značky (zejména méně obvyklé) dostupná.
Testování provádíme obvykle vždy před zkušební jízdou a po ní.
5. Nad rámec těchto výše uvedených položek jsou i některé specializované úkony, které je třeba
uhradit navíc – pokud se jejich provedení na základě doporučení poskytovatele jeví vhodné, účelné a je
předem odběratelem odsouhlaseno.
Jde např. o proměření geometrie podvozku na zkušebním místě, test tlumičů ve specializovaném servisním zařízení
apod.
Tyto specializované servisní úkony však nemusí být vždy v místě prodeje dostupné a proveditelné.

Nad 150 km od Brna je možno stanovit cenu za dopravu dohodou – nutno však dohodnout
předem.
6. Před jednáním o ceně po provedení prohlídky na místě prodeje se (v případě fyzické přítomnosti
odběratele) poskytovatel s odběratelem dohodnou, kdo bude vyjednávat o kupní ceně.
Vyjednává-li slevu následně odběratel, dosažená sleva se nijak nepromítá do celkové ceny služby.
V případě, že slevu vyjedná poskytovatel, náleží mu dodatečná odměna (bude připočtena k celkové výši
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úhrady za celou službu ) ve výši 30 % z výše vyjednané slevy poskytnuté prodávajícím.
Při poskytnutí „bonusu“ např. formou „plná nádrž“ či „sada disků a pneu“ se vyjde z kvalifikovaného odhadu
výše takové slevy dohodou mezi poskytovatelem a odběratelem přímo na místě.
Úhrada ceny za prověrku
Doplatit cenu služeb je nutno ihned po provedení prověrky u prodávajícího, v případě fyzické účasti
kupujícího na místě v hotovosti či platební kartou.
Po zavedení elektronické evidence tržeb (EET) bude možná platba na místě výhradně platební kartou,
hotovost již nebude přijímána.
Na vyžádání lze vystavit na místě elektronicky daňový doklad a odeslat elektronicky odběrateli.
V případě, že se odběratel předem dohodnuté prohlídky osobně nezúčastní, zavazuje se uhradit celkovou
cenu plnění ( po odečtení již uhrazené zálohy) na základě faktury či jiného podkladu poskytovatele k
úhradě odeslané odběrateli výhradně elektronickou cestou bezprostředně po provedení kontroly vozidla –
lhůta splatnosti do 3 pracovních dnů od odeslání faktury.
V tomto případě bude protokol o prověrce vozidla odběrateli poskytnut až po ověření úhrady ceny služby.
Prověření vozidla je nutno uhradit i v případě, že poskytovatel odběrateli na základě zjištění
skutečného stavu vozidla toto vozidlo ke koupi nedoporučí.
Při prohlídce dalšího vozidla bude jako kompenzace poskytnuta sleva z ceny vlastní prohlídky (nikoliv z
cestovného) ve výši 30 % z ceníkové ceny prohlídky.
Minimální cena prohlídky pro tento případ (další prohlídka) však nebude nižší než 2500 Kč a časová
prodleva mezi první, neúspěšnou prohlídkou a další prohlídkou by neměla překročit 30 kalendářních dnů.

Záruky
Poskytovatelů se zavazuje, že prověření vozidla provede s vynaložením všech svých odborných
znalostí a dovedností, s vynaložením maximální péče a o technickém stavu vozidla bude odběratele
informovat pravdivě a v dostatečném rozsahu.
Zároveň dodavatel prohlašuje, že ve věci prověření stavu vozidla působí zcela nestranně, bez jakékoliv
vazby či ovlivnění ze strany prodávajícího.
Poskytovatel služby nepřebírá žádnou odpovědnost za projevy chybné funkce vozidla, které se
případně projeví po jeho zakoupení v důsledku jeho obvyklého opotřebení či projevu tzv. „skryté vady“.
Tato případná odpovědnost je i nadále výhradně věcí smluvního vztahu prodávající – kupující.
Pokud by se však po zakoupení vozidla ukázalo, že toto má technickou vadu, bránící obvyklému užívání
vozidla, kterou je nutno bez zbytečného odkladu opravit a kterou bylo možno při obvyklém rozsahu
odborné prohlídky zjistit a na kterou poskytovatel odběratele neupozornil, bude na základě písemné
reklamace služby odběratelem po jejím vyhodnocení v případě oprávněnosti nároku (reklamace) vráceno
100 % celkové již zaplacené ceny prohlídky vozidla.
Žádné další případné nároky nebudou poskytovatelem přiznány.
Tento případný nárok odběratele vůči dodavateli z titulu vadného plnění dodavatele je nutno uplatnit
písemně do 3 měsíců od provedení prověrky vozidla a bez zbytečného prodlení po zjištění případné
vady.
Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1.2.2021 do odvolání či nahrazení novou verzí podmínek.
Případná odchylka musí být písemně stvrzena oběma smluvními stranami předem (formou písemné
elektronické komunikace)
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