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KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená  v sou ladu s ust. § 2079  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákon ík ,

ve zn ěn í pozdějších předpisů

Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státn í příspěvková organizace 
IČO: 72048972 
DIČ: CZ72048972
bankovní spojení: ..... .. ...../ ..... .. , ......
se sídlem: K ladruby nad Labem 1, 533 14 K ladruby nad Labem 
zastoupená: Ing. Jiřím  Machkem, ředitelem

(dále jen „prodávajíc í")

a

Radka Líkařová
Sídlem  / bytem: Zá lš í 3, 39181 Vese lí nad Lužnicí

IČO: 70929271

DIČ: . . . .................. .

Tel.číslo: ... . . . . . . . . . . . . . .

e-mail: ..........................

(dále jen „kupujíc í") '

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

k u p n í s m l o u v u :  .

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem sm louvy je  prodej níže uvedeného koně za účelem: hobby 
Kůň je prodáván jako  použité zboží.

jméno: 
na r.: 
pohlaví: 
m atka: 
chovatel: 
majitel:

Rafaga-36
24.2.2017
klisna
358 Rolica (Ru V)

plemeno: staroklad rubský kůň 
barva: sv.š.běl.
identifikační č.: 20300644752117 
otec: G XLIX

Národní hřebčín K ladruby nad Labem 
Národní hřebčín K ladruby nad Labem

2. Zdravotn í stav při prodeji: . . . .. . . . . . . ............ . ... .......... . . . . . . . . . ...... . ..... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .  
............. ..................

3. Prodávající prohlašuje, že je  výlučným  vlastn íkem  koně dle odst. 1. tohoto článku.

4. Prodávající prohlašuje, že na převáděném koni nejsou vázány dluhy, zástavn í práva 
nebo jiné  právní povinnosti. Prodávající se zavazuje podle této sm louvy převést 
na kupujícího v lastn ické právo k prodávanému koni.

II.
Kupní cena

1. Kupující se zavazu je zap latit prodávajícímu za koně uvedeného v čl. I. odst. 1. 
této sm louvy vzá jem ně sjednanou kupní cenu ve výši:

Cena bez DPH 100 000Kč
DPH 21 000Kč
Cena celkem  včetně DPH 121 000 Kč
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K
(slovy: jednostodvacetjednatis íc korun českých) včetně DPH.

Kupní cena je splatná dne 20.6.2021.

2. Kupující koně od prodávajícího do svého výlučného v lastn ictv í za uvedenou kupní cenu 
převezme za podm ínek uvedených v čl. IV. této sm louvy.

3. Sm luvn í strany sjednávají, že kupní sm louva zaniká, nezaplatí-li kupujíc í kupní cenu 
nejpozději ve Ihutě do 10 dní ode dne sp latnosti kupní ceny.

III.
Fakturační a platební podm ínky

Kupní cenu se kupující zavazuje zap latit bankovním  převodem před převzetím  koně, a to 
na učet uvedený u prodávajícího v záh lav í této sm louvy. Prodávajíc í předá kupujícímu 
daňový doklad -  fakturu v den předání koně.

IV.
Dodací podmínky

1. Prodávající se zavazu je předat a kupující se zavazuje převzít koně do 20.6.2021 avšak 
za podm ínky úplného zaplacení kupní ceny. Místem dodání jsou K ladruby nad Labem
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Neprevezme-h kupující koně v term ínu dle odst. 1 tohoto článku, za jis tí prodávající 
s ohledem na charakter předmětu sm louvy ustájen í koně. V takovém  případě je 
prodávající ode dne následujícího po dni dle odst. 1 tohoto článku až do dne faktického 
prevzeť koně kupujícím  oprávněn po kupujícím  požadovat zap lacen í ceny za ustájení 
ve vysi 490,- Kc vc. 21% DPH (nezahrnuje veterinárn í péči) za jeden krm ný den.

Sm|uv™ strany sjednávají, že kupní sm louva zaniká, nepřevezm e-li kupující koně 
nejpozdeji ve Ihute do 20 dní ode dne sp latnosti kupní ceny.

V.
Prohlášení kupujícího

Kupující prohlašuje, že:
- se seznám il se zdravotn ím  stavem  koně. (viz zdravotn í dokumentace)
- dle ust. § 46 vyhl. č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zv ířat 

a je jich  evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským  
zákonem , do 5 pracovních dnů od převzetí koní nahlásí změnu jeho majitele 
poverene osobě, která vede registr,

- při vzn iku okolností nezaviněných kupujícím , které by převzetí koně ze strany 
kupujícího neumožňovaly, o této skutečnosti prodávajícího bez zbytečného odkladu 
pisemne vyrozum í.

, . Přechod vlastnictví a odpovědnost za koně
Vlastnické právo ke koni přechází na kupujícího okam žikem  předání prodávajícím  a převzetí 
kupujícím . Odpovědnost za nebezpečí škody na koni přechází na kupujícího okamžikem  
předaní prodávajícím  a převzetí kupujícím .

, Postup při odstoupení od sm louvy
V rámci odstoupení od sm louvy je  kupující povinen zas la t prodávajícím u písemné 
vyrozum ěni s uvedením  všech vad koně, včetně důvodů a příčin je jich  vzniku, výsledků
r ^ a r? ° Vr f ^ ren i'.V, přj padě úhVnu koně údaJe z „p itevn ího protokolu", které tyto 
s k ij t e  vady dok lad^ ', jakož i navrhovaný term ín převzetí koně prodávajícím  v m ístě 
dodaní dle čl. IV. odst. 1 této sm louvy. J Sle



v
2. Prodávající je  povinen nejpozději do 30 dnů po převzetí koně od kupujícího vrátit 

kupujícímu kupní cenu. Dnem vrácení kupní ceny je  den odepsání příslušné částky 
z účtu prodávajícího, a to na účet uvedený u kupujícího v záh lav í této sm louvy.

VIII.
Sm luvní pokuty

1. Sm luvn í strany se dohodly, že v případě prodlení prodávajícího s dodáním  koně, je 
kupující oprávněn po prodávajícím  požadovat zaplacení sm luvn í pokuty ve výši 0,1 % 
z kupní ceny koně včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení.

2. Sm luvn í strany se dohodly, že v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je  
prodávající oprávněn po kupujícím  požadovat zaplacení sm luvn í pokuty ve výši 0,1 % 
z kupní ceny koně, a to za každý započatý den prodlení.

3. Sm luvn í pokuty budou uhrazeny do 21 dnů ode dne doručení výzvy k je jich  zaplacení 
povinné straně.

4. Sm luvn í pokutu hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké  výši vzn ik la druhé 
straně v této souvis losti škoda, která je vym ahate lná sam ostatně vedle sm luvn í pokuty 
v plné výši.

IX.
Závěrečná ujednání

1. V pochybnostech s doručením  se má za to, že p ísem nost byla doručena třetího 
pracovního dne po prokazate lném  odeslání doporučeného dopisu na adresu uvedenou 
v záh laví sm louvy, a to i v případě, že adresát na této adrese j iž  nesídlí, ale tuto 
skutečnost neoznám il p ísemně druhé sm luvn í straně, nebo pokud jinak  zm ařil doručení.

2. Sm louva je  vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze sm luvních stran obdrží
po jednom  výtisku. ,

3. Sm louva může být měněna nebo doplňována pouze písem ným i, oboustranně 
dohodnutým i, vzestupně číslovaným i dodatky, je jich ž obsah bude oběma sm luvním i 
stranam i schválen a podepsán. Tyto dodatky nabývají účinnosti dnem  je jich  podpisu, 
čím ž se stávají nedílnou součástí sm louvy.

4. Sm luvn í strany se dohodly, že pokud tato sm louva podléhá povinnosti uveřejnění podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podm ínkách účinnosti některých sm luv, 
uveřejňování těchto sm luv a o registru sm luv (zákon o registru sm luv), kupující 
podpisem sm louvy dává souhlas s uveřejněním  sm louvy, ve znění případných změn a 
dodatků, způsobem  dle § 5 citovaného zákona, pokud tento souhlas výslovně neodepře 
s odkazem  na obchodní tajem ství, či jiné  zákonem  předpokládané skutečnosti.

5. Zveřejnění sm louvy a m etadat v registru sm luv za jistí prodávající.

6. Kupující tím to uděluje souhlas prodávajícímu k poskytnutí všech podkladů k této 
sm louvě, údajů a inform ací uvedených v této sm louvě i těch, které budou následně 
kupujícím  poskytnuty, podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím , 
pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem  na obchodní tajem ství, popř. jiné 
zákonem předpokládané skutečnosti.

7. Případné spory vzn ik lé  z této sm louvy a v souvislosti s ní budou sm luvn í strany řešit 
především  vzájem nou dohodou, v případě soudního sporu bude podle českého práva 
rozhodovat m ístně příslušný český soud podle sídla prodávajícího.

8. Právo na zap lacen í ceny za ustájení dle čl. IV. odst. 2 a právo na zap lacen í sm luvní 
pokuty dle č. VIII. nezaniká, vzn ik lo -li ještě  před zánikem  této sm louvy.

9. Sm luvn í strany vzá jem ně prohlašují, že kupní sm louvu uzavře ly svobodně a vážně, 
nejsou jim  znám é jakéko liv  skutečnosti, které by uzavření vylučova ly, neuvedly se



♦ ♦ ♦

vzájem ně v om yl a berou^ na vědom í, že v plném rozsahu nesou veškeré právní 
důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jim i uvedených údajů. ,

V K ladrubech nad Labem

d n e  9 .  6 .  2 0 2 1
V Kladrubech n. Labem

dne 4. 6. 2021za prodávajícího 
Ing. J iří Machek, ředitel

za kupujícího 
Radka Líkařová


