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KUPNÍ SMLOUVA 

uzavřena dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění 
 

 
Fors Trade s.r.o. 

IČ: 04220943, DIČ: CZ 042209943, 
se sídlem Kostomlatská 681/6, Letňany, 190 00 Praha 9 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 244037, 
bankovní spojení:   

Česká spořitelna a.s., č. účtu: 
 
zastupuje:  dle plné moci ze dne 29.6.2018 

 

 (dále jen „prodávající“) 
 

a 

  

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Hrušovanské náměstí 253/5 
IČ: 00231274, DIČ: CZ00231274 

Zastupuje:  

 
(dále jen „kupující“) 

 

(dále společně jako „smluvní strany“) 
 

jako smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné a po vzájemném projednání a shodě 
uzavírají v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 
smlouvu: 

 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu ojetý automobil, jehož 
bližší specifikace je uvedena v následujícím odstavci, a převést na kupujícího vlastnické 
právo k tomuto automobilu, a závazek kupujícího od prodávajícího automobil převzít  
a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu. 

 

2. Ve smyslu předchozího odstavce se pro účely této smlouvy ojetým automobilem rozumí 
(dále jen „vozidlo“): 
 

Vozidlo: OPEL ASTRA 

VIN: W0LPD8E67F8044908 
RZ:  4AS5982 

PŘEČTENÝ STAV TACHOMETRU:     117.000 km 
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II. 

Doba a místo plnění 
1. Smluvní strany se dohodly na dodacím termínu, ke kterému bude vozidlo dodáno 

kupujícímu (dále jen „dodací termín“), a to na datu 01.06.2020. 

2. Prodávající je povinen předat vozidlo kupujícímu v dodacím termínu pouze v případě, že 
kupující prodávajícímu zaplatil: 

 

● kupní cenu v plné výši (viz čl. IV. této smlouvy) a zároveň 

● veškeré případné další pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu z této smlouvy. 
 

3. Místem plnění (dodání vozidla) je: Roudnice nad Labem. 
 

 

III. 
Kupní cena a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na konečné kupní ceně za vozidlo, bez DPH, ve výši  
130.000,- Kč (slovy: STOTŘICETTISÍC korun českých) (dále jen „kupní cena“). 

2. Smluvní strany se dohodly, že kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu, 

nejpozději při předání vozidla, a to bezhotovostním převodem na účet uvedený v daňovém 
dokladu vystaveném prodávajícím.  

 

IV. 
Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na vozidle 

1. Kupující nabývá vlastnické právo k vozidlu okamžikem jeho převzetí od prodávajícího  
a podpisem předávacího protokolu. Prodávající poskytuje doživotní garanci na původ vozu. 
Prodávající se zavazuje převézt vlastnické právo na kupujícího (přepis vozidla) do 14. dnů. 
 

2. Výhrada vlastnického práva: 
 

Bylo-li vozidlo na základě dodatečné písemné dohody smluvních stran, popř. na základě 
jiné skutečnosti kupujícím převzato před úplným zaplacením kupní ceny a případných 
vedlejších pohledávek, zůstává vozidlo až do úplného zaplacení kupní ceny  
a případných vedlejších pohledávek ve výlučném vlastnictví prodávajícího (dále 
jen „výhrada vlastnictví“ nebo „doba trvání výhrady vlastnictví“).  
 

Po dobu trvání výhrady vlastnictví je kupující na základě žádosti prodávajícího povinen 
neprodleně na své náklady uzavřít ve prospěch prodávajícího jako pojištěného pojistnou 
smlouvou pro případ poškození nebo znečištění vozidla v důsledku havárie, popř. 
v důsledku činnosti pracovního stroje, který je součástí vozidla (např. sklápěcí korba, 
mechanická ruka, apod.), nebo v důsledku živelné události a pro případ odcizení vozidla 
nebo jeho části, a to na hodnotu nepoužitého vozidla (dále jen „havarijní pojištění“). 
 
Kupující je povinen prodávajícího neprodleně písemně informovat, stane-li se vozidlo, na 
které se vztahuje výhrada vlastnictví, předmětem exekuce či jiného výkonu rozhodnutí, 
nebo bude-li zahrnuto do jakékoli konkursní nebo majetkové podstaty v insolvenčním 
řízení, popř. dojde-li k jinému omezení vlastnického práva prodávajícího k tomuto vozidlu 
ze strany třetí osoby nebo takové omezení bude hrozit. 
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3. Nebezpečí škody na vozidle přechází na kupujícího vždy okamžikem jeho převzetí  
a podpisem předávacího protokolu. 

 

 
V. 

Práva a povinnosti smluvních stran, odpovědnost za vady 

1. Práva a povinnosti smluvních stran včetně odpovědnosti prodávajícího za vady vozidla jsou 
podrobně, kromě níže uvedeného, upraveny v obchodních podmínkách. 
 

2. Kupující prohlašuje, že byl důkladně seznámen s technickým stavem a vlastnostmi vozidla, 
byl upozorněn na všechny závady, které jsou prodávajícímu známy, vozidlo si prohlédl  
a byla s ním provedena zkušební jízda. Kupující prohlašuje, že technický stav odpovídá stáří 
vozidla a počtu najetých kilometrů a v tomto stavu vozidla s vědomím, že se jedná o vozidlo 
ojeté, kupuje. 

 

3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nabyl vozidlo již jako ojeté a z toho důvodu 
prodávající neodpovídá za technický stav a případné závady vozidla, vzniklé v období před 
nabytím vlastnického práva k vozidlu prodávajícím. 

 

4. Kupující bere na vědomí tyto závady vozidla, na které jej prodávající výslovně upozorňuje: 
- mechanické vady a opotřebení odpovídající stáří vozidla 

 

 

5. Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady vozidla, na které by 
kupujícího neupozornil. V případě, že je prodáváno vozidlo v záruční lhůtě poskytnuté 
výrobcem vozidla, vstupuje kupující do práv ze záruky pouze v takovém rozsahu, v jakém 
uznává výrobce přechod práv ze záruky na nového majitele. 
 

6. V případě, že kupující není podnikatelem, se v souladu s ustanovením § 2168 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, prodávající s kupujícím dohodli, že kupující může po dobu 
12 -ti měsíců uplatnit právo z vadného plnění s ohledem na skutečnost, že se jedná o koupi 
použitého spotřebního zboží (vozidla). V případě, že kupující je podnikatelem, kdy je 
z okolností zřejmé, že se vozidlo týká jeho podnikatelské činnosti, neaplikuje se na 
odpovědnost prodávajícího za vady vozidla ust. § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 
 

VI. 

Smluvní pokuty 
1. V případě, že vozidlo bude předáno kupujícímu před úplným zaplacením kupní ceny  

a případných vedlejších pohledávek a kupující konečnou kupní cenu a případné vedlejší 
pohledávky neuhradí, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1,5 
% z kupní ceny včetně DPH za každých započatých 1000 km užívání předaného vozidla do 
doby jeho vrácení prodávajícímu. Sjednání ani úhrada smluvní pokuty nemají vliv na 
náhradu škody vzniklou prodávajícímu. 
 

2. V případě prodlení kupujícího s jakoukoliv úhradou dle této smlouvy je kupující povinen 
uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý 
den prodlení; při prodlení delším, než třicet kalendářních dnů za každý další kalendářní den 
prodlení je kupující povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky.  Sjednání 
ani úhrada smluvní pokuty nemají vliv na náhradu škody vzniklou prodávajícímu. 
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3. Ocitne-li se kupující v prodlení s převzetím vozidla, je povinen neprodleně uhradit 
prodávajícímu veškeré s tímto prodlením kupujícího související náklady (např. náklady na 
údržbu vozidla nebo náklady na ostrahu vozidla) (dále jen „skladovací náklady“). Výše 
skladovacích nákladů činí paušálně 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Ocitne-li se 
kupující v prodlení s převzetím vozidla, je prodávající kromě výše uvedeného oprávněn 
zaslat kupujícímu vozidlo na nebezpečí a náklady kupujícího. Nepřevezme-li kupující vozidlo 
do 30 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o převzetí vozidla, je kupující dále 
povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5 % z kupní ceny. Sjednání ani 
úhrada smluvní pokuty nemají vliv na náhradu škody vzniklou prodávajícímu. 

 
4. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné na základě výzvy prodávajícího odeslané 

kupujícímu. 
 
 

VII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran, a to formou 

písemného dodatku. 
 

2. Závaznost ustanovení této smlouvy, ze kterých vyplývá, že mají zavazovat smluvní strany  
i po ukončení této smlouvy, není ukončením této smlouvy dotčena. 

 

3. Smluvními stranami bylo ujednáno, že veškeré informace, jež si navzájem poskytnou, jsou 
označeny jako důvěrné a žádná ze smluvních stran není oprávněna je poskytnout třetí osobě 
ani použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby nebo pro potřeby třetí osoby. 

 

4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, 
se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména pak ustanoveními § 2079 
a násl. občanského zákoníku. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném 
projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek. 

 

6. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran 
obdrží jeden. 

 

7. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.  
 

 

V Roudnici nad Labem dne 25.05.2020    
 

 

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     prodávající               kupující 

 


