
 

KUPNÍ SMLOUVA  

uzavřená podle § 2079 a násl. Z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 

,,občanský zákoník“) 

I. 

Smluvní strany 

1. Prodávající: pan Mgr. David Kvapil, bytem: XXXXXXXXXX 

  

2. Kupující:  Česká republika – Vězeňská služba České republiky 
 se sídlem Soudní č. 1672/1a, 140 67, Praha 4, IČ: 00212423 

Zastoupená: Vrchním radou plk. Petrem Ernekerem, ředitelem Vazební 

věznice Olomouc, na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-

61947-58/ČJ-2016-800020-SP, ze dne 16. 3. 2020.  

II. 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího prodat kupujícímu psa (dále jen ,,služební 

pes“) a závazek kupujícího koupit služebního psa a za tohoto řádně zaplatit kupní cenu. 

Jméno psa: Candy     Datum vrhu: 6. 2. 2018 

Plemeno: BOM     Pohlaví: fena 

Chovatelská stanice: Tomanland         

Číslo čipu:  203087685903935      

III. 

Povinnosti prodávajícího 

1. Prodávající je povinen předat kupujícímu služebního psa v den podpisu této smlouvy 

smluvními stranami.     

2. Místem nákupu – převzetí služebního psa je: VV Olomouc. Osoba oprávněná 

k protokolárnímu převzetí služebního psa za kupujícího: ppor. Pospíšil Zdeněk. 

3. Prodávající souhlasí s umístěním služebního psa do karantény trvající tři týdny od 

převzetí služebního psa kupujícím. Projeví-li se v průběhu této doby u služebního psa 

vada, na kterou prodávající neupozornil při prodeji nebo dojde-li v důsledku této vady 

k onemocnění, příp. uhynutí služebního psa, stává se tato smlouva neplatnou od 

samého počátku. 

4. Prodávající je povinen předat kupujícímu spolu se služebním psem tyto doklady 

potřebné k převzetí – průkaz původu (pokud se jedná o služebního psa s průkazem 

původu), doklady o vakcinaci, výkonnostní knížku, ověření veterinárním lékařem 

o zdravotním stavu služebního psa, doklad o rentgenu kyčelních a loketních kloubů.  
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5. Prodávající je povinen dodat služebního psa v bezvadném zdravotním stavu, se kterým 

kupující při podpisu této smlouvy na základě prověření podle veterinárních dokladů 

souhlasil. Tyto veterinární doklady jsou uloženy po dobu trvání smlouvy u kupujícího. 

6. Prodávající prohlašuje, že se na služebního psa nevztahují práva třetí osoby. 

IV. 

Práva a povinnosti kupujícího 

1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu ve výši a v době určené touto smlouvou. 

2. Kupující není povinen služebního psa převzít, pokud jeho zdravotní stav neodpovídá 

ve smlouvě uvedenému zdravotnímu stavu. 

V. 

Kupní cena 

1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu, která činí 50.000,- Kč  

(slovy padesáttisíckorunčeských). 

2. Kupní cena služebního psa uvedena v této smlouvě bude proplacena do 14 dnů po 

uplynutí karantény na účet číslo: 670100- 2211705747/6210. 

3. Tato cena, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího, je cenou konečnou, 

nepřekročitelnou a nejvýše přípustnou.  

VI. 

Vady zboží a zkušební doba 

1. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v § 2099 a násl. občanského zákoníku, má 

služební pes vady. Za vady se považuje i dodání jiného služebního psa, než určuje 

smlouva a vady v dokladech nutných k použití služebního psa, event. v dalších 

dokladech. 

2. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu vady služebního 

psa poté, co je zjistil, resp. kdy je zjistil během karanténní doby při vynaložení veškeré 

odborné péče. 

3. Karanténa běží ode dne protokolárního předání a převzetí služebního psa kupujícím. 

4. V případě, že služební pes vykazuje během zkušební doby vady, na které prodávající 

při uzavírání této smlouvy včas neupozornil kupujícího nebo dojde-li v důsledku této 

vady během zkušební doby k onemocnění, příp. uhynutí služebního psa, stává se tato 

smlouva neplatnou od samého počátku. 

5. Zkušební doba u dospělého služebního psa činí 3 týdny, je shodná s dobou karantény 

(u štěňat se zkušební doba nestanoví). 
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VII. 

Nabytí vlastnického práva, nebezpečí škody na věci 

1. Kupující nabývá vlastnického práva ke služebnímu psu, jakmile je nakoupený služební 

pes protokolárně předán a převzat. Protokol o předání a převzetí je nedílnou součástí 

této smlouvy  

2. Odpovědnost za úrazy služebního psa přechází na kupujícího od okamžiku převzetí 

služebního psa od prodávajícího. 

VIII. 

Veterinární vyšetření 

1. Kupovaný služební pes bude veterinárně vyšetřen v souladu s NGŘ o služební 

kynologii ve VS ČR. 

2. Klinické vyšetření proběhne v průběhu zkušební doby (karantény). 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 

příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména občanského zákoníku. 

2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou originálech, kdy každá smluvní strana obdrží jeden 

originál této smlouvy. 

3. Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze písemnými, číslovanými dodatky, 

podepsanými odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Pokud zvláštní právní 

předpis
1
 stanoví povinnost zveřejnění smlouvy v registru smluv, nabývá tato smlouva 

účinnosti dnem zveřejnění. 

Přílohy: Protokol o předání a převzetí služebního psa 

 

V Olomouci dne 15. 6. 2020 

 

 __________________                                    ___________________ 

             Mgr. David Kvapil                                                            Vrchní rada 

                   prodávající                                                         plk. Mgr. Petr Erneker 

                                                                                               ředitel vazební věznice 

                                                                                                          kupující 

                                                                                                           

                                                           
1
 Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 


