
Kupní smlouva 
 

 

Smluvní strany: 
 

Jméno: ...............................................................................   IČ/RČ: ...............................................   

Adresa: ..............................................................................   DIČ: ...................................................   

Město: ............................................................................... č. OP: ................................................ 

PSČ: .................................................................................. Účet: ............. ....... 

Tel: ......... ......................................................  

 

(dále jen „prodávající“)  

 

a 

 

AUTOCENTRUM MILOCAR, s.r.o.  

Budějovická 866/60 

140 00  Praha 4   

IČ/RČ: 27100545 DIČ: CZ27100545 

Tel: Fax:  

Banka:  

 

Obchodní rejstřík Praha, oddíl C, vložka 96 243  

(dále jen „kupující“) 

 

Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dohodly níže 
uvedeného dne, měsíce a roku tak, jak stanoví tato 

 

kupní smlouva 
 

I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Kupující je obchodní společnost, jejímž předmětem podnikání je mimo jiné maloobchod 
s motorovými vozidly a jejich příslušenstvím. 

 

2. Prodávající prohlašuje kupujícímu, že je výlučným vlastníkem níže uvedeného použitého 
motorového vozidla:  

značka a typ: ........................................... RZ/SPZ: ................................................. 

č. karosérie: ............................................ č. TP: ...................................................... 

palivo: .................................................... barva vozidla: ......................................... 

typ motoru: ............................................ stav tachometru: ...................................... 

datum I. registrace: .................................  platnost STK do: .................................... 

 

a je zapsán jako držitel v technickém průkazu vozidla. 

Zamestnanecká pojišťovna Škoda

Husova 302/5

Mladá Boleslav

293 01

46354182

Škoda Karoq

5SE3375

UL166323

šedá metalíza

23000

7/2024

TBBLJ9NU9L2046610

Nafta

07/2020



 

II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Na základě této smlouvy prodávající kupujícímu odevzdává současně s podpisem této 
smlouvy vozidlo specifikované v čl. I. této smlouvy včetně jeho součástí, příslušenství, 
vybavení a dokladů potřebných pro jeho užívání (dále jen jako „vozidlo“) a převádí na 
kupujícího vlastnické právo k vozidlu. Kupující vozidlo přebírá současně s podpisem této 

smlouvy a zavazuje se zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu uvedenou v čl. III. 
této smlouvy. Prodávající odevzdává vozidlo kupujícímu v místě plnění. Místem plnění je 
místo, na kterém se prodávající s kupujícím dohodne. 

 

2. Prodávající podpisem této smlouvy prohlašuje a kupujícímu zaručuje, že vozidlo nemá 
žádné právní vady, které by bránily nebo omezovaly kupujícího ve volné dispozici 

s vozidlem. V případě, že vozidlo spadá do společného jmění manželů, prodávající 
prohlašuje a zaručuje kupujícímu, že s prodejem vozidla dle této smlouvy vyslovil 
souhlas druhý z manželů. 

 

3. Prodávající dále zejména výslovně prohlašuje a zaručuje kupujícímu, že vozidlo nebylo 
odcizeno, neváznou na něm jakákoli práva třetích osob, zejména zástavní práva, užívací 
práva, ani jiná věcná práva, ani jiné právní závazky, a že z tohoto důvodu odpovídá 
kupujícímu za škodu, která by vzešla z nepravdivosti tohoto ujištění o neexistenci 
právních vad vozidla. Prodávající dále prohlašuje, že vozidlo není předmětem jakékoliv 
pohledávky vůči prodávajícímu, zejména pak, že není ve vlastnictví leasingové 
společnosti. 

 

4. Prodávající výslovně prohlašuje, že pravdivě uvedl vše o stavu vozidla a nezamlčel 
prováděné opravy a existující vady na vozidle v době vlastnictví vozidla (jsou uvedeny 
v záznamu o prohlídce technického stavu vozidla), a že stav tachometru odpovídá 
skutečnému stavu najetých kilometrů a že s ním nemanipuloval v době vlastnictví 
vozidla. Dále prodávající prohlašuje a kupujícímu zaručuje, že vozidlo nebylo poškozeno 
při povodni (tj. zejména, že vozidlo nestálo delší dobu v zátopovém území, nebylo pod 
vodou, interiér nebyl zanesen blátem a nánosy z povodní, které by způsobovaly 
nefunkčnost elektroinstalace vozidla nebo jiného jeho zařízení). Ukážou-li se prohlášení 
uvedená v předchozích větách jako nepravdivá nebo kterékoliv z nich, je kupující 
oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat na prodávajícím okamžité vrácení kupní 
ceny; odstoupením od smlouvy není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody. 

 

5. Prodávající prohlašuje, že si je plně vědom právních následků svých nepravdivých 
prohlášení uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku. Zejména pro případ, že 
kdykoliv, tedy i po prodeji vozidla kupujícím třetí osobě (dále jen „nový vlastník“) 

vyjdou najevo skutečnosti, které by byly v rozporu s těmito prohlášeními prodávajícího, 
anebo pro případ, že příslušný odbor silničního hospodářství a dopravy pověřený 
vedením registru vozidel z jakýchkoliv důvodů odmítne převést vozidlo na nového 
vlastníka, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy a požadovat na prodávajícím 
okamžité vrácení celé kupní ceny; odstoupením od smlouvy není dotčeno právo 
kupujícího na náhradu škody.  

 



6. Pokud vyjdou najevo skutečnosti, že vozidlo bylo v okamžiku jeho odevzdání kupujícímu 
ve vlastnictví leasingové společnosti nebo jakékoliv třetí osoby (dále jen „původní 
vlastník“), které jsou v rozporu s výše uvedenými prohlášeními prodávajícího, a pokud 
vyjdou najevo až poté, co kupující v rámci své podnikatelské činnosti prodá vozidlo dále 
novému vlastníku, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu částku rovnající se kupní 
ceně dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, a to v případě, že nový vlastník vydá vozidlo 
orgánům činným v trestním řízení, příp. přímo původnímu vlastníku, anebo pokud 
kupující vrátí novému vlastníku kupní cenu, za kterou mu vozidlo prodal. Prodávající je 
povinen uhradit kupujícímu částku rovnající se kupní ceně dle čl. III. odst. 1 této smlouvy 
také v případě, že v období mezi odevzdáním vozidla kupujícímu a jeho prodejem 
novému vlastníku vyjdou najevo skutečnosti potvrzující, že vozidlo bylo v okamžiku jeho 

odevzdání kupujícímu ve vlastnictví leasingové společnosti nebo jakékoliv třetí osoby, 
které jsou v rozporu s prohlášeními prodávajícího (výše uvedenými), a kupující vozidlo 
sám vydá orgánům činným v trestním řízení, případně přímo původnímu vlastníku. 
Uvedená částka je splatná ihned poté, co kupující jakoukoliv písemnou či verbální 
formou prodávajícímu oznámí, že byly splněny podmínky pro její uhrazení. Prodávající 
se zavazuje obratem, nejpozději do tří dnů od výše uvedeného oznámení kupujícího 
prodávajícímu tuto částku zaplatit v hotovosti do pokladny v provozovně kupujícího nebo 
na bankovní účet prodávajícího. Uhrazením této částky není dotčeno právo kupujícího na 
náhradu škody v plné výši. 

 

III. 

Kupní cena a platební podmínky 

 

1. Prodávající prodává kupujícímu vozidlo za sjednanou kupní cenu ve výši 
.................................. (Slovy: ...........................................................) včetně DPH. 

 

2. V rámci novely zákona č. 56/2001 Sb., která vstupuje v platnost od 1. 1. 2015, je 

k vozidlu účtován poplatek za službu ve výši 0 Kč včetně DPH. Poplatek obsahuje úkon 
provedení evidenční kontroly a prověření společností Cebia.  

 

3. Při sjednání kupní ceny vozidla bylo přihlédnuto k technickému stavu vozidla. 
 

4. Kupující uhradí kupní cenu v plné výši prodávajícímu po uzavření této smlouvy. 

 

5. Kupní cena vozidla bude prodávajícímu zaplacena: 
 

Stav vozidla: .......................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

* Nehodící se škrtněte 

 

  

-390.000,-

-třistadevadesáttisíc-

vuz je havarovaný



 

IV. 

Odevzdání a převzetí Vozidla a přechod vlastnictví 
 

Kupující prohlašuje, že si vozidlo a jeho příslušenství před jejich převzetím od prodávajícího 
prohlédl a že jsou mu známy pouze vady uvedené v záznamu o prohlídce technického stavu 
vozidla. Převzetím vozidla nabývá kupující vlastnické právo k vozidlu. Prodávající odevzdává 
kupujícímu a kupující přebírá vozidlo včetně klíčů, dokladů od vozidla a s veškerým 

dohodnutým příslušenstvím a vybavením. 

S vozidlem bylo kupujícímu předáno: 

 Technický průkaz - ANO / NE 

 Osvědčení o technickém průkazu - ANO / NE 

 Druhá sada kol / pneumatik - ANO / NE 

 Dálniční známka - ANO / NE 

 Servisní knížka - ANO / NE 

 Počet klíčů ............ ks 

 Jiné: .............................................................................................................................  
 

...................................................................................................................................... 

* Nehodící se škrtněte 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany, případně jejich zástupci, vzájemně prohlašují, že jsou způsobilí 
k právnímu jednání. 

 

2. Prodávající souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za podmínek 
stanovených v samostatném dokumentu. 

 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 
jednom. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s obsahem souhlasí, že mu 
porozuměly, že tato smlouva byla sjednána na základě pravdivých údajů, na základě 
pravé, svobodné a vážné vůle smluvních stran a nebyla ujednaná v tísni s vzájemným 

plněním v hrubém nepoměru. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

V ......................................................... dne ............................................. 

 

V čase .................................................. 
 

 

___________________________      ___________________________ 

 prodávající  kupující  
   

-----

------

2

Mladé Boleslavi



       

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

ke kupní smlouvě                                    (dále jen kupní smlouva) 
 

 

Prodávající pan / paní ......................................  nar. .......................  bytem ................................ 

 

.................................................................................................................................................  

 

................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................ 

 

......................... uděluje svůj bezvýhradný a dobrovolný souhlas ve smyslu zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon OOU“) 

a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech s tím, aby jeho osobní údaje: 
jméno a příjmení, datum narození, identifikační číslo, státní příslušnost, číslo občanského 
průkazu, číslo jiného osobního dokladu, poštovní adresa, místo podnikání, telefonní a faxové 
číslo, elektronická (e-mailová) adresa, bankovní spojení, jiné adresní údaje předané 
prodávajícím a veškeré dostupné údaje o zakoupeném vozidle (zejména VIN a RZ) dle kupní 
smlouvy (dále jen „osobní údaje“) byly pro účely (i) dodržování právních povinností 
kupujícího jako prodejce motorových vozidel a APG (zejména svolávací a servisní akce), (ii) 

ochrany práv a právem chráněných zájmů kupujícího a APG, (iii) plnění kupní smlouvy, (iv) 
potřeby vyhotovení duplikátu identifikátoru vozidla (VIN), (v) nabízení a poskytování 
asistenčních služeb, (vi) zjišťování spokojenosti prodávajícího s poskytovanými službami, 
(vii) nabídky a průzkumu nabídky obchodu a služeb, (viii) jiných marketingových, 
reklamních a průzkumných účelů, (ix) velkoobchodu a maloobchodu – vytváření databáze 
zákazníků, (x) vedení statistiky, (xi) vedení archivu podle příslušného zákona zpracovávány 
prodávajícím a APG jako správci osobních údajů. Prodávající tímto také dává kupujícímu a 
APG souhlas s pořízením a uchováváním fotokopie svých osobních dokladů a technického 
průkazu. Prodávající souhlasí s tím, aby osobní údaje byly za výše uvedenými účely mezi 
kupujícím a APG předávány. 
 

Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny pouze příslušnému zpracovateli osobních údajů, 
který pro kupujícího APG osobní údaje zpracovává. Dalším osobám nebudou osobní údaje 
bez vědomí prodávajícího zpřístupněny, ledaže by povinnost poskytnout osobní údaje 
prodávajícího vyplývala ze zákona. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje 
budou zpracovávány jen k výše uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím prodávajícího. 
Prodávající dává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů po dobu 10 let od data podpisu 
tohoto souhlasu. Tento souhlas může být prodávajícím písemně odvolán na adrese kupujícího. 
 

Prodávající má dle § 11 zákona OOU právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu 
osobních údajů. Prodávající má dále dle § 12 zákona OOU, pokud o to kupujícího nebo APG 
požádá, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů a kupující a APG je povinen 
mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Prodávající má zároveň dle § 21 zákona 
OOU právo, v případě, že zjistí nebo se domnívá, že kupující nebo APG provádí zpracování 
jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života 
prodávajícího nebo v rozporu se zákonem, požádat kupujícího nebo APG o vysvětlení, resp. 

požadovat, aby kupující nebo APG takto vzniklý stav odstranil a dále právo obrátit se na Úřad 
pro ochranu osobních údajů.  



 

Prodávající dává souhlas kupujícímu a APG k zasílání informací, novinek a obchodních 
sdělení týkajících se zboží a služeb kupujícího a APG prostřednictvím elektronické pošty, 
poštovní adresy prodávajícího, faxu či telefonu. Tento souhlas může být prodávajícím 
písemně odvolán na adrese kupujícího.   

 

 

V ......................................................... dne ............................................. 

 

V čase .................................................. 
 

 

 

Prodávající (jméno, příjmení, podpis)  
 


