
 

 

Příloha č.2 

 

Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla 
dle ustanovení § 2079 a násl. a § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění 

 

 

Čl. I. Smluvní strany. 
 

Obec Čistá 

Čistá č. p. 195 

293 24  Čistá u Mladé Boleslavi 

jednající: Zdeňkem Tyšerem, starostou 

dále jen „kupující“ 

 

název:   ______________________________ 

sídlo:  ______________________________ 

IČO/DIČ: ______________________________ 

zápis v OR: ______________________________ 

zastoupený: ______________________________ 

dále jen „prodávající“ 

uzavřely k níže uvedenému datu tuto kupní smlouvu o prodeji motorového vozidla. 

 

Čl. II. Úvodní prohlášení  
Prodávající tímto prohlašuje, že je výhradním vlastníkem prodávaného motorového vozidla 

uvedeného v čl. III této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily 

převodu tohoto vozidla. 

 

Čl. III. Předmět smlouvy 
Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného nového motorového vozidla: 

 

Tovární značka   ______________________________ 

Typ model    ______________________________ 

Barva vozidla     ______________________________ 

Rok výroby     ______________________________ 

Identifikační číslo vozidla (VIN) ______________________________ 

přičemž technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy. 

 

Místo plnění je obec Čistá, č.p. 195. 

 

Termín plnění – do 30. 4. 2019.  

 

Čl. IV. Kupní cena 
Dohodnutá cena prodávaného motorového vozidla včetně příslušenství činí 

částku ______________________________,-Kč bez DPH a DPH ve výši 

______________________________,- Kč tj. kupní cena celkem včetně DPH 

______________________________,- Kč   (slovy ______________________________). 

 

Kupní cena bude uhrazena převodem na bankovní účet prodávajícího č.  

______________________________ na základě daňového dokladu – faktury vystavené 



 

 

prodávajícím, splatnost faktury je 30 dnů. Daňový doklad – fakturu je prodávající oprávněn 

vystavit až po předání automobilu, tj. na základě předávacího protokolu podepsaného oběma 

smluvními stranami. 

 

Čl. V. Prohlášení prodávajícího 
Prodávající se zavazuje, že odevzdá kupujícímu v termínu dle této smlouvy automobil 

s vlastnostmi a parametry uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy, a který je bezvadný a který 

je podle právních předpisů České republiky plně způsobilý k provozu na pozemních 

komunikacích. Součástí povinností prodávajícího je odevzdání dokladů, které se k automobilu 

vztahují, a to nejpozději při předání automobilu. Jedná se o dosud nepoužitý a nový 

automobil. 

 

Na automobil poskytuje prodávající kupujícímu tyto záruky za jakost: 

-  ______________________________ 

- ______________________________ 

- ______________________________ 

 

Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu jako součást dokladů, které se k automobilu 

vztahují, rovněž záruční podmínky (záruční podmínky též „palubní literatura“) a průvodní 

doklady, tj. návod k obsluze a údržbě automobilu v českém jazyce, servisní knížku k 

automobilu, technický průkaz automobilu s řádným vypsáním a potvrzením nezbytných 

údajů, a další obvyklé průvodní doklady, které se k automobilu vztahují. 

 

Záruční doby na automobil začínají běžet ode dne převzetí automobilu kupujícím.  

 

 

Čl. VI.  Práva a povinnosti kupujícího 
Kupující převezme automobil za podmínek a v souladu s touto smlouvou a zaplatí 

prodávajícímu kupní cenu za převzatý automobil. 

 

Nahlášení změn v evidenci držitelů motorových vozidel zajistí kupující a to na svůj náklad. 

 

V případě, že bude prodávající v prodlení se splněním předmětu této smlouvy delším než 15 

(slovy „patnáct“) kalendářních dní, má se za to, že se jedná o podstatné porušení smluvní 

povinnosti prodávajícím, jež zakládá právo kupujícího odstoupit od smlouvy. Odstoupení od 

smlouvy je kupující povinen prodávajícímu oznámit písemně. 

 

 

Čl. VII.  Předání a převzetí předmětu plnění 

Aniž by prodávající byl zproštěn povinnosti splnit řádně lhůtu dodání automobilu, je 

prodávající povinen oznámit kupujícímu nejpozději 3 (slovy: „tři“) pracovní dny před dnem, 

kdy má být automobil připraven k převzetí v místě plnění, datum a hodinu zahájení odevzdání 

automobilů. Kupující je povinen zmíněný návrh data předpokládaného předání, navrženého 

prodávajícím buď písemně akceptovat bez zbytečného odkladu a v uvedeném termínu se 

dostavit k přejímce, nebo návrh bez zbytečného odkladu písemně odmítnout a navrhnout jiný, 

pro kupujícího vhodný termín. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu řádně a včas 

veškeré spolupůsobení tak, aby předání a převzetí mohlo být provedeno co nejdříve po 

doručení oznámení prodávajícího, provedeného dle první věty tohoto odstavce. 

 



 

 

Převezme-li kupující automobil, jsou povinny smluvní strany vyhotovit písemný protokol o 

předání a převzetí automobilu. Protokol o předání a převzetí automobilu bude obsahovat 

datum převzetí automobilu, jméno a příjmení osoby, která za prodávajícího odevzdává 

automobil, jméno a příjmení osoby, která za kupující přebírá automobil, identifikaci 

odevzdávaného automobilu včetně seznamu průvodních dokladů a palubní literatury, datum a 

podpisy osoby odevzdávající a osoby přebírající. Smluvní strany vyhotoví Protokol o předání 

a převzetí automobilu ve dvou originálech. 

 

Kupující je oprávněn automobil nepřevzít, má-li vady, a to bez ohledu na množství a povahu 

těchto vad, nebo je-li automobil předáván bez průvodních dokladů, nebo některé doklady 

chybějí, nebo doklady nejsou řádné a nemají náležitosti uvedené v této smlouvě. O odmítnutí 

převzetí automobilu jsou povinny obě smluvní strany vyhovit zápis s uvedením všech důvodů 

nepřevzetí, jména a příjmení osoby odevzdávající za prodávajícího automobil, jména a 

příjmení osoby jednající při převzetí za kupujícího, identifikace automobilu, datum a podpis 

jednajících osob. 

 

Nebezpečí škody na automobilu přechází z prodávajícího na kupujícího protokolárním 

převzetím automobilu kupujícím na základě oboustranně podepsaného Protokolu o předání a 

převzetí automobilu.  

 

Vlastnické právo k automobilu nabývá kupující jeho převzetím na základě písemného 

Protokolu o předání a převzetí automobilu a oběma smluvními stranami podepsaného.  

 

Čl. VIII. Závěrečná ustanovení 
Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. 

 

 

Příloha č. 1 Technická specifikace 

Příloha č. 2 Výpis z obchodního rejstříku prodávajícího / Živnostenský list – kopie 

prodávajícího 

 

 

V ____________________________   dne ______________________ 

…………………………………………   ………………………………………… 

podpis prodávajícího   podpis kupujícího 

 


