KUPNÍ SMLOUVA
č. OS2018xxxxx
Uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany
Společnost:
se sídlem:
zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Město Louny
Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Radovanem Šabatou – starostou města
00265209
CZ00265209
Česká spořitelna Louny
19-1020793399/0800

(dále jen „prodávající")
a
(dále jen „kupující")
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bydliště:
Bankovní spojení:

………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………....
………………………………………….

Společnost:
se sídlem:
zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

………………………………………....
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………....
………………………………………….

dále též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu (dále jen
„smlouva“):
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Článek II.
Úvodní ustanovení
1.

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem vozidla Volkswagen Caddy, 2K, 1.4i,
59kW, VIN: WV2ZZZ2KZ9X098225, motor: 1 390 m3, max. výkon: 59 kW, rok první
registrace: 2009, stav tachometru: 97 661 km, barva: bílá.

2.

Prodávající a kupující shodně prohlašují, že k výběru kupujícího došlo na základě
obálkového výběru, který proběhl dne 27.07.2018.

3.

Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu předmět prodeje specifikovaný v odst.
1 tohoto článku se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, vše tak jak
stojí a leží (úhrnem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, do jeho výlučného
vlastnictví a kupující tento předmět prodeje přijímá do svého výlučného vlastnictví.

Článek III.
Kupní cena a její placení
1.
2.
3.

Kupní cena za předmět prodeje činí celkem ……………….………. Kč
(slovy ……….……………………….…………………………………...…….korun českých).
Dodání zboží je osvobozeno od daně dle § 62, odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty.
Smluvní strany potvrzují, že kupující uhradil celou kupní cenu před podpisem této
smlouvy na účet prodávajícího vedený u České spořitelny číslo 19-1020793399/0800,
což prodávající podpisem této smlouvy stvrzuje.

Článek IV.
Stav předmětu prodeje
1.

Prodávající prohlašuje, že na předmětu prodeje neváznou zástavní práva či jiná omezení
vlastnického práva. Prodávající dále prohlašuje, že vůči němu nebylo zahájeno
insolvenční řízení a že mu není známo, že by na něj byl podán insolvenční návrh, že
proti němu nebylo zahájeno ani není vedeno žádné exekuční řízení, a že není v úpadku.

2.

Kupující prohlašuje, že se seznámil s právním i faktickým stavem předmětu prodeje, že
je mu stav předmětu prodeje dobře znám. Kupující výslovně prohlašuje, že bere na
vědomí, že prodávající nepřebírá jakoukoli záruku ani odpovědnost za stav a/nebo
kvalitu a/nebo vlastnosti předmětu prodeje. Kupující prohlašuje, že je s opotřebováním
předmětu prodeje a zjevnými vadami srozuměn, a v tomto stavu, tak jak stojí a leží ve
smyslu § 1918 občanského zákoníku, ho kupuje.

3.

Kupující prohlašuje, že si nevymiňuje žádnou konkrétní vlastnost předmětu prodeje.
Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, zda kupující bude moci předmět prodeje
využít k účelu zamýšlenému kupujícím. Zejména prodávající nepřebírá žádnou záruku
za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje. Všichni účastníci se dohodli na vyloučení
(omezení) odpovědnosti za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád
České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

4.

Ukáže-li se kterékoliv z prohlášení prodávajícího, uvedených v tomto čl. IV. této smlouvy,
nepravdivým, nebo poruší-li prodávající kterýkoliv ze závazků uvedených v tomto čl. IV.
této smlouvy, má kupující právo od této smlouvy odstoupit písemnou formou nebo
dopisem prokazatelně doručeným druhé straně; odstoupením od smlouvy nezaniká
případný nárok kupujícího na náhradu škody.
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Článek V.
Další prohlášení a závazky prodávajícího a kupujícího
1.

Kupující nabývá vlastnictví k předmětu prodeje nabytím účinnosti této smlouvy.

2.

Kupující se zavazuje převzít předmět prodeje od prodávajícího do 14 pracovních dnů
ode dne účinnosti této smlouvy. Místo předání a převzetí předmětu prodeje je na adrese
Osvoboditelů 512, 44001 Louny. O předání a převzetí předmětu prodeje bude
vypracován samostatný předávací protokol.

3.

Kupující je povinen před předáním a převzetím předmětu prodeje vozidlo pojistit z titulu
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (povinné ručení).
Kopii dokladu osvědčujícího sjednání uvedené pojistky (kopii smlouvy nebo tzv. zelené
karty) předá kupující prodávajícímu při předání a převzetí předmětu prodeje.

4.

Nebezpečí škody na předmětu prodeje přechází na kupujícího okamžikem předání
předmětu prodeje ke dni uvedenému v předávacím protokolu. V případě, že kupující
nepřevezme předmět prodeje ve sjednaném termínu, přechází na něho nebezpečí škody
na předmětu prodeje, včetně užitků a nebezpečí odcizení či ztráty předmětu prodeje, a
dále také odpovědnost za veškerou škodu, která by mohla vzniknout prodávajícímu jak
přímo působením předmětu prodeje, tak i v souvislosti s ním, dnem následujícím po dni
sjednaném jako den převzetí. Veškeré případné náklady spojené s předáním předmětu
prodeje nese kupující.

5.

Zápis změny majitele vozidla v registru vozidel vedeném příslušným úřadem je povinen
obstarat kupující. Za tímto účelem udělí prodávající kupujícímu nebo jím určené osobě
plnou moc. V případě, že kupující tuto povinnost nesplní a změnu majitele vozidla v
registru vozidel, jak je uvedeno výše, do 10 dnů od převzetí předmětu prodeje neobstará,
má prodávající právo požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení
až do splnění jeho povinnosti. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu
škody. Z tohoto důvodu svěří prodávající kupujícímu při předání a převzetí předmětu
prodeje velký technický průkaz k vozidlu. Veškeré náklady spojené s přehlášením
vozidla na dopravním inspektorátu vč. případné ekologické daně hradí kupující.

6.

Kupující zašle do 14 dnů ode dne převzetí předmětu prodeje prodávajícímu kopii velkého
technického průkazu, na kterém bude vyznačen kupující jako nový vlastník předmětu
prodeje.

Článek VI.
Závěrečná ujednání
1.

Prodávající a kupující výslovně a shodně prohlašují, že mezi sebou neujednali výhradu
vlastnického práva dle § 2132 občanského zákoníku, výhradu zpětné koupě dle § 2135
občanského zákoníku, výhradu zpětného prodeje dle § 2139 občanského zákoníku,
výhradu lepšího kupce dle § 2152 občanského zákoníku, předkupní právo dle § 2140 a
násl. občanského zákoníku, a že tato smlouva není koupí na zkoušku dle § 2150 a násl.
občanského zákoníku; prodávající a kupující výslovně a shodně prohlašují, že vylučují
použití těchto ujednání pro tuto smlouvu.

2.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními
stranami, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak.

3.

Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny
okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i
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faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit
rozhodnutím soudu.
4.

Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními
stranami. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má platnost
originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou. Všichni účastníci této smlouvy
shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že jí porozuměli a že
tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, na základě jejich pravé a
svobodné vůle.

5.

Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou
smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních
právních předpisů platných na území České republiky.

6.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru prodávajícího souhlasí kupující se zveřejněním
obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za
obchodní tajemství.

7.

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po dobu
nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů).

8.

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany
se dohodly, že zpracovatel smlouvy je povinen ji poskytnout prodávajícímu ve strojově
čitelném formátu tak, aby mohla být uveřejněna dle zákona o registru smluv.

9.

Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou označeny
tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

10.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí
zasláním správci registru smluv prodávající.

…………………………………

………………………………

Prodávající

Kupující

Radovan Šabata
starosta města
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