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Čl. I 

Smluvní strany 

(1) 

Název:    LOSL s.r.o. 
Se sídlem:    Dukelských hrdinů 2585, 269 01 Rakovník,   

IČO:     25103245, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném   

    Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49877, 
Zastoupená:    XXX 
Číslo účtu prodávajícího:  189800182/0300, 
jakožto společnost, jejímž předmětem podnikání je mimo jiné koupě zboží za účelem jeho dalšího 

prodeje, přičemž jde zásadně o  použitá motorová vozidla, 

(dále jen „Prodávající“). 

Kontaktní osoba: XXX (dále jen „Kontaktní osoba Prodávajícího“). 

(2) 

Společnost:   DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. 

 

Sídlo společnosti:  Tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most 

IČ:    62242504 

DIČ:               CZ62242504  

Zápis v obchodním rejstříku: OR vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B,  

vložka 660 

Bankovní spojení:                  č. ú. 1406491/0100,  Komerční banka a.s., pobočka Most 

Zastoupený: MUDr. Sášou Štemberou, předsedou představenstva 

Bc. Danielem Dunovským, místopředsedou představenstva a ře-

ditelem společnosti  

               
 (dále jen „Kupující“). 

(Prodávající a Kupující dále též jen společně a nerozdílně jako „Smluvní strany“), 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku a v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), dále uvedenou kupní smlouvu (před tím a dále jen 

„Smlouva“). 

Čl. II 

Předmět koupě 

(1) Předmětem koupě podle této Smlouvy je nákladní automobil: 

Tovární značka:   Opel 

Typ vozidla:    Movano 

Číslo motoru / karoserie:   W0VMRL605KB183876 

Datum první registrace: 13.08.2019 

RZ (je-li přidělena):  6AI 9556 

(před tím a dále jen „Předmět koupě“). Předmět koupě je dále specifikován též v Předávacím 

protokolu, který tvoří samostatnou přílohu této Smlouvy. 

(2) Touto kupní smlouvou, jejíž evidenční číslo je uvedeno v záhlaví (před tím a dále jen „Smlouva“), a 

za podmínek v ní dohodnutých, se Prodávající zavazuje odevzdat Kupujícímu Předmět koupě a 



Kupní smlouva číslo  

 

Stránka 2 z 4 
 

umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo a Kupující se zavazuje Předmět koupě od Prodávajícího 

převzít a zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu sjednanou dále v této Smlouvě. 

(3) O převzetí Předmětu koupě bude vyhotoven písemný protokol, který je obsahovou součástí této 

Smlouvy, coby její samostatná příloha (před tím a dále jen „Předávací protokol“). 

(4) Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Předmětu koupě, že Předmět koupě není 

předmětem leasingové smlouvy, není zatížen zástavním právem ani jinými právními povinnostmi a 

Prodávající je oprávněn jej jako vlastník prodat. 

Čl. III 

Závdavek 

(1) Smluvní strany společně a nerozdílně prohlašují, že před uzavřením této Smlouvy uhradil Kupující 

ve prospěch Prodávajícího závdavek ve výši 0,- Kč (dále jen "Závdavek"). 

Čl. IV 

Kupní cena 

(1) Smluvní strany ujednaly Kupní cenu za Předmět koupě ve výši 482.790,- Kč vč. DPH (před tím a 

dále jen „Kupní cena“). 

(2) Smluvní strany ujednaly, že Kupující uhradí Kupní cenu Prodávajícímu nejpozději ke dni předání 

Předmětu koupě Kupujícímu, a to buď bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu 

Prodávajícího nebo v hotovosti k rukám Prodávajícího v sídle Prodávajícího. 

Čl. V 

Prohlášení Kupujícího 

(1) Kupující podpisem pod tuto Smlouvu prohlašuje, že: 

a) mu bylo Prodávajícím umožněno uskutečnit s Předmětem koupě zkušební jízdu v délce nejméně 10 

km tak, aby se mohl řádně seznámit s funkčností Předmětu koupě a s jeho technickým stavem; 

b) mu bylo Prodávajícím umožněno prohlédnout si Předmět koupě před jeho koupí v prostorách 

Prodávajícího, a to za účasti Kupujícího i jím přizvaného odborníka, kterého byl Kupující oprávněn 

kontrolou technického stavu Předmětu koupě a jeho prohlídkou pověřit. 

(2) Kupující dále prohlašuje, že byl podrobně seznámen s technickým stavem Předmětu koupě, že byl 
upozorněn na všechny vady, které jsou Prodávajícímu známy. 

(3) Kupující závazně prohlašuje, že Předmět koupě přizná a odvede daň z přidané hodnoty v zemi 
vývozu dle následujícího znění ust. § 64 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění. 

 

Čl. VI 

Společná a závěrečná ustanovení 

(1) Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

(2) Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým 

právem. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou nebo VOP, se 

řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

(3) Kupující, po seznámení se s písemným návrhem této Smlouvy a všech ostatních dokumentů 

tvořící její nedílnou součást, včetně VOP, před jejich podpisem výslovně prohlašuje, že všem jejich 

ujednáním porozuměl, a to případně po obdržení jejich dostatečného vysvětlení Prodávajícím, že 

ujednání jsou jasná, srozumitelná, nikoliv neobvyklá či nevýhodná a že vytváří spravedlivé a vyvážené 

uspořádání práv a povinností smluvních stran, a odpovídají obchodním zvyklostem a zásadě 

poctivého obchodního styku. 

(4) Samostatné přílohy této Smlouvy tvoří: předávací protokol, zmocnění. 



Kupní smlouva číslo  

 

Stránka 3 z 4 
 

(5) Všechna smluvní ujednání a veškeré změny Smlouvy musí mít písemnou formu. 

(6) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom z nich. 

(7) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu sepsaly na základě své pravé a svobodné vůle, že si ji 

řádně přečetly, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

(8) Tato smlouva nabývá účinnosti v souladu s § 6 odst. 1) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních pod-
mínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR, pokud není stanoveno 
jinak. 

 
(9) Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní prodávající, a to nejpozději do 25 dnů od 
podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru kupující. 
 
(10) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajem-
ství ve smyslu relevantních právních předpisů a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmí-
nek. 
podmínek. 

 

 

 

 

V Praze dne:                                                                V Mostě dne: 

 

Za prodávajícího:                                                                Za kupujícího: 
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LOSL s.r.o 

 

 

XXX 

 

………………………………….. 

DOPRAVNÍ PODNIK  

měst Mostu a Litvínova, a.s. 

 

MUDr. Sáša Štembera 

předseda představenstva 

 

……………………………………. 

 

Bc. Daniel Dunovský 

místopředseda představenstva 

ředitel akciové společnosti 

 

…………………………………….. 

 


