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Spr. 1481/2018 

 
 
 

KUPNÍ SMLOUVA  
o prodeji motorového vozidla 

 
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 I. 
Smluvní strany 

 
1. Česká republika – Okresní soud v Bruntále 
se sídlem:   Partyzánská 1453/11, 792 01  Bruntál 
zastoupená:  JUDr. Hanou Beranovou, předsedkyní okresního soudu 
IČ:   00025208 
DIČ:    není plátce DPH 
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Ostrava 
č.ú.:   xxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „prodávající“) na straně jedné  
     
a 

 

2. Winro, s.r.o. 
se sídlem:  Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12646 
zastoupená:   Romanem Winklerem, jednatelem 
IČ:    62300911 
DIČ:    CZ62300911 
bankovní spojení: KB Opava 
č.ú.:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „kupující“)  na straně druhé 
 
 
uzavřely k níže uvedenému datu tuto kupní smlouvu o prodeji motorového vozidla typu 
Volkswagen Transporter, RZ: 3T81555, identifikační číslo vozidla (VIN): 
WV2ZZZ7HZ6H053943, číslo technického průkazu BG 293623. 
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II. 
Prohlášení prodávajícího 

 
1. 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. 
 

 
III. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného motorového vozidla: 

Druh vozidla: Osobní automobil kombi 

Kategorie vozidla (zkratka): M1 

Tovární značka: Volkswagen  

Obchodní označení: Trasporter 

Typ: 7HC, varianta AXBKNX0, verze SGN280 

Barva vozidla: 8E8E stříbrná metalíza 

Rok výroby: 2005 

Identifikační číslo vozidla (VIN: WV2ZZZ7HZ6H053943) 

Zdvihový objem motoru: 1896 m3 

Registrační značka vozidla (SPZ):  3T8 1555 

Číslo velkého technického průkazu: BG 293623 

Číslo ověření o registraci vozidla: BAD911838 
STK platná do 1. 11. 2019 

Počet ujetých kilometrů ke dni 3. 10. 2018 164.127 km   

Počet klíčů: 5 ks klíčů (2 ks od vozidla, 3 ks od zamykání řadící páky) 

Stav karoserie vozidla a další podrobnosti o vozidle (parametry, výbava, příslušenství): 
Dle znaleckého posudku č. 6841018 ze dne 26. 9. 2018, který tvoří nedílnou součást této 
smlouvy jako Příloha č. 1. 
 
 

 IV. 
Kupní cena 

1. Dohodnutá cena prodávaného motorového vozidla včetně příslušenství činí dle podané 

cenové nabídky ze dne 22. 11. 2018 == 150.000,00 Kč==  

(slovy stopadesáttisíckorunčeských).  
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2. Kupní cenu kupující zaplatí převodem na bankovní účet prodávajícího č. xxxxxxxxxxxxx 

do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.  

V. 
Prohlášení kupujícího 

1. Kupující je srozuměn se skutečností, že kupuje věc již užívanou a prohlašuje, že se 
podrobně a pečlivě seznámil s technickým stavem vozidla, jeho obsluhou a že s ním byla 
provedena zkušební jízda na nádvoří prodávajícího. Kupující prohlašuje, že byl prodávajícím 
zřetelně seznámen s uvedenými závadami vozidla s odkazem na Znalecký posudek č. 6841018 ze 
dne 26. 9. 2018 a bere je na vědomí. Prodávající prohlašuje, že žádnou závadu, která je mu 
známa, kupujícímu nezatajil.  
 
 

 VI.  
Povinnosti kupujícího 

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

2.  Kupující bere na vědomí, že prodávající bezprostředně po podpisu smlouvy zruší 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a kupující je tedy 
povinen bezodkladně vozidlo pojistit. 
 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Zaplacením kupní ceny uvedené v čl. IV této smlouvy, přechází na kupujícího vlastnické 
právo prodávaného motorového vozidla. 
 
2.  Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy.  
 
3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží 
jedno vyhotovení a prodávající dvě vyhotovení smlouvy.  
 
4. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

 
VII. 

Seznam příloh 
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Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Znalecký posudek č.  6841018 ze dne 26. 9. 2018 
Příloha č. 2 – Předávací protokol k prodeji motorového vozidla 
 
 

  V Bruntále dne 3.12.2018    Ve Velkých Hošticích dne 3.12.2018 

Za prodávajícího:             Za kupujícího: 

 

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

 JUDr. Hana Beranová                        Roman Winkler 

 předsedkyně okresního soudu            jednatel společnosti 

 

      




