
S m l o u v a  o  k o u p i  m o v i t é  v ě c i

uzavřená podle § 2079 a nás), zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
mezi

1. Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Úpická469, 541 01 Trutnov 
IČ: 25968700 
DIČ: CZ25968700
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové 
v oddíle C, vložka 18034, den zápisu 30.5.2002 
jejímž jménem jedná Ing. Jaroslav Semerák - jednatel

jako prodávajícím (dále jen „Prodávající44)

na straně jedné

a

2. MG AUTOLAKOVŇA s.r.o.
Sverepec 447
017 01 Považská Bystrica
IČ :47451777
DIČ: SK2023877394
Zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Trenčíně
vložka 29016/R, den zápisu 3.10.2013
jejímž jménem jedná Marián Gombár - jednatel

jako kupujícím (dále jen „Kupující44)

takto:

I.

Úvodní ustanovení

(1) Prodávající prohlašuje a potvrzuje, že je výlučným vlastníkem následujících movitých věcí
Kolový traktor SAME Solaris 45 DT, typ 05S, rok výroby 2013, výr.číslo 
vozidla ZKDS1502VOML20179, SPZ H02 0070, najeto ke dni 18.3.2019 1819 
Mth.

(dálejen „Věci44).

(2) Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věcí, že Věci nejsou předmětem 
společného jmění manželů, že nejsou zatíženy žádnými právy třetích osob, a že je oprávněn 
s Věcmi samostatně disponovat a v rozsahu dohodnutém touto smlouvou a způsobem 
stanoveným v této smlouvě převést vlastnické právo k nim na Kupujícího, aniž by přitom 
došlo k porušení práv jakýchkoliv třetích osob.

(3) Touto smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Věci se všemi jejich 
součástmi a příslušenstvím a umožní mu nabýt vlastnické právo k nim, a Kupující se



zavazuje, že Věci se všemi jejich součástmi a příslušenstvím převezme a zaplatí 
Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

II.
Kupní cena

(1) Kupní cena za Věci byla dohodou smluvních stran stanovena celkem na 310.000,- Kč 
bez DPH (slovy třistadesettisíckorunčeských).

(2) Kupní cena za Věci bude Kupujícím Prodávajícímu hrazena přímo na účet Prodávajícího
číslo , KB Trutnov, před převedením vlastnické práva k Věcem na
Kupujícího.

III.
Jakost Věcí

(1) Prodávající je povinen odevzdat Věci Kupujícímu v množství sjednaném v čl. I této 
smlouvy a v jakosti a provedení vhodných pro užívání Věcí k obvyklému účelu a bez 
právních vad vyplývajících z čl. I odst. 2 této smlouvy.

(2) Kupující prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy Věci řádně prohlédl, provedl 
zkoušku provozu, jejich stav a provozní vlastnosti (a to včetně technické dokumentace) 
jsou mu známy a neshledal vady, které by bránily jejich užívání.

(3) Prodávající před podpisem této smlouvy upozornil kupujícího na vady věcí, spočívající ve 
skutečnosti, že se jedná o věci použité, za dobu užívání opotřebované.

(4) Prodávající je povinen předat Kupujícímu doklady potřebné k převzetí a užívání Věcí.

IV.
Odevzdání Věcí

(1) Prodávající je povinen odevzdat Věci Kupujícímu po uzavření této smlouvy. Povinnost 
odevzdat Věci Kupujícímu se považuje za splněnou okamžikem, kdy Prodávající dopraví 
Věci do sjednaného místa dodání a umožní Kupujícímu s Věcmi nakládat a předá 
Kupujícímu doklady potřebné k převzetí a užívání Věcí.

(2) Místem dodání Věcí je místo sídla Prodávajícího. Přepravu Věcí do místa dodání zajistí 
Prodávající na své náklady a nebezpečí.

(3) K přechodu vlastnického práva k Věcem z Prodávajícího na Kupujícího a k přechodu 
nebezpečí vzniku škody na Věcech dojde podpisem Kupujícího na této smlouvě.

(4) Kupující je povinen Věci prohlédnout bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí 
škody na Věcech a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství.

V.
Vady Věcí

(1) Věci se považují za vadné, nemají-li vlastnosti sjednané v čl. I a III této smlouvy. Za 
vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Věcí.

(2) Je-li existence vad Věcí podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nových Věcí bez vady nebo dodáním chybějících Věcí,
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b) na odstranění vady opravou Věcí,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

(3) Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, které z práv uvedených v odstavci 2 tohoto 
článku smlouvy si zvolil, a to buď při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po 
oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího, 
ledaže Kupující požadoval opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Nezvolí-li 
Kupující své právo včas, má pouze práva uvedená v odstavci 4 tohoto článku smlouvy.

(4) Je-li existence vad Věcí nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na 
odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní 
právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co 
chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby 
opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit žádné 
dodatečné náklady.

(5) Neodstraní-li Prodávající vady Věcí do třiceti dnů ode dne jejich oznámení nebo oznámi
li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady 
přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 
nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

(6) Existence vad Věcí se považuje za podstatné porušení této smlouvy v případě, kdy Věci 
mají takové vady, o kterých Prodávající již při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, 
že o koupi Věcí s takovými vadami Kupující neměl zájem; v ostatních případech se má za 
to, že porušení je nepodstatné. Pro odstranění pochybností uvede Kupující v oznámení 
vad Věcí, zda existence vad Věcí je podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy; 
nebude-li v oznámení vad o povaze porušení smlouvy uvedeno nic, má se za to, že 
existence vad Věcí je podstatným porušením smlouvy.

(7) Do odstranění vad Věcí není Kupující povinen platit část kupní ceny odhadem přiměřeně 
odpovídající jeho právu na slevu.

(8) Při dodání nových Věcí vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věci původně 
dodané.

(9) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, neoznámil-li Prodávajícímu vadu Věcí do třiceti 
dnů ode dne, kdy vadu Věcí zjistil. Pro účely této smlouvy se oznámení vad Věcí učiněné 
ve lhůtě podle předchozí věty považuje za včasné.

(10) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nových Věcí, též tehdy, 
nemůže-li Věci vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Věcí,
b) použil-li Kupující Věci ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení Věcí v nezměněném stavu jednáním anebo 

opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující Věci ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozmění 1- 

li Věci při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, 
co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití Věcí 
prospěch.
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VI.
Záruka za jakost Věcí

(1) Prodávající neposkytuje Kupujícímu záruku na jakost Věcí (dále jen „Záruční doba“).

VII.
Závěrečná ujednání

(1) Škoda na Věcech, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Věcech na Kupujícího, nemá 
vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením 
své povinnosti.

(2) Ukáže-li se kterékoliv z ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné nebo se 
z jakýchkoliv důvodů neplatným nebo neúčinným stane, nemá tato skutečnost vliv na 
platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový případ se Kupující a 
Prodávající zavazují nahradit bez zbytečného odkladu neplatné nebo neúčinné ustanovení 
ustanovením platným a účinným tak, aby význam ustanovení neplatného nebo 
neúčinného zůstal zachován.

(3) Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změně právních předpisů, v jejímž důsledku 
vznikne Kupujícímu či Prodávajícímu povinnost upravit smluvně záležitosti touto 
smlouvou dosud neupravené, zavazují se Kupující a Prodávající přijmout bez zbytečného 
odkladu dodatek k této smlouvě, kterým chybějící záležitosti upraví tak, aby obsah 
dodatku při zachování požadavků stanovených právním předpisem odpovídal účelu této 
smlouvy i jejímu hospodářskému významu.

(4) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
(5) V případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší závazky a povinnosti z této smlouvy, 

je povinna druhé smluvní straně uhradit případnou škodu, která porušením vznikne.
(6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, svobodné a vážné 

vůle, že ji považují za určitou a srozumitelnou, tyto skutečnosti pak potvrzují svými 
podpisy.

(7) Smluvní strany mohou měnit, doplňovat a upřesňovat tuto smlouvu pouze oboustranně 
odsouhlasenými a běžně číslovanými písemnými dodatky.

(8) Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že 
pokud se některé z ujednání obsažených v této smlouvě neshoduje s ustanoveními 
občanského zákoníku, jde o projev vůle smluvních stran se od ustanovení občanského 
zákoníku odchýlit a nahradit jeho ustanovení ujednáními obsaženými v této smlouvě.

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, Prodávající obdrží dvě vyhotovení, 
Kupující jedno vyhotovení.

V Trutnově dne 18.3.2019

Ing. Jaroslav Semerák, jednatel Marián Gombár
Lesy a parky Trutnov s.r.o. MG AUTOLAKOVŇA s.r.o.

prodávající kupující
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