
KUPNÍ SMLOUVA - O PRODEJI A KOUPI OJETÉHO VOZU 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový občanský Zákoník): 

A) ČÍSLO SMLOUvYz ZE DNE; 20. 1.2023 MÍSTO: V PÍSKU, OKR. PÍSEK 

IlllllllllllllllllllllllllllllIllIllllllllllllllllIll 

se Siáıeınz żflžkøvø nánn. č. 2/2, 390 01 Táhøv SOŮFPŰÚYUZEP 
IC: 0025ˇ30l4 
Zastoupena: Ing. Stěpán Pavlík - starosta 

(dále jen ,.PRoDÁvAJÍcÍ~“) na strane jedne 
21 

KUPUJÍCÍ 
Kupující : Auto Vinkler, s.r.o. 
Se sídlem: Hvø‹1išťS1‹á 2454, 397 01 Pisek 
IČ; 28083831 
DIČ: CZ28083831 
(dálejen ,.KUPUJÍCÍ'“) na straně druhé 

oba dále takéjako „účastníci smlouvy“ či „smluvní Strany“ 

uzavírajı' na základě vzájemného konsenzıı tuto kııp/'Iı' Smlouvu. kterou Sm/ııvm' strany pojmenovaly jako 

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI A KOUPI OJETÉHO VOZU 
takto 

C) PŘEDMĚT SMLOUVYx 
Na základě této kupní smlouvy se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě, tj. ojeté osobní motorové Vozidlo (dále jen 
„zboží“ anebo „Vozidlo“ či ,.automobil`“) a převést na něho vlastnické právo k této Věci. Kupující se zavazuje Zaplatit kupní cenu a převzít 
zboží V souladu S touto Smlouvou. 

VOZIDLO (TOV/ÍRNÍ ZNAČKA): FORD TRANSIT 
ČÍSLO KAROSERIE (VIN): 
MODEL: KOMBI VAN 
OBJEM MOTORU (L): 2198 cm3 
BARVA VOZU: MODRÁ 
PŘEVoDOVKAz MANUÁLNÍ 
SPZ: 5C9 4243 
ROK VÝROBY; 2012 
ČÍSLO TP: 
PLATNOST STK DO; 19.7.2024 
PLATNOST EMISE DO: 19.7.2024 
STAV TACHOMETRU: 113 TIS. 
Příslušenství předmětu smlouvy tvoří: - posuvná přepážka 

Prodávající tímto odevzdává (prodává) ze svého výlučného Vlastnictví do Výlučného vlastnictví kupujícího a kupující od něho do Svého 
Výlučného Vlastnictví přebírá (kupuje) předmět smlouvy se všemi jeho součástmí a příslušenstvím. 

D) KUPNÍ CENA; 
Smluvní strany prohlašují, že kupní cena Vozidla je Smluvní a Vychází Z dohody obou smluvních stran, které prohlašují, že se na tvorbě ceny 
Společně podílely. Smluvní Strany rovněž prohlašují, že kupní cena byla stranami ujednána ve Výši obvyklé, je V souladu S obecně závaznými 
předpisy O cenách V době a místě uzavření sınlouvy a V souladu S dobrými mravy. 

CELKOVÁ KUPNÍ CENA Vozidla uvedeného V čl. C. této Smlouvy 170 000 ,-Kč S DPH 

E) PLATEBNÍ PODMÍNKY; 
Smluvní strany sjednaly, že kupní cena bude kupujícím uhrazena takto: 

III JEDNORÁZOVĚ
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Platební místo se sjednává na adrese Písek, ul. Hradišťská 2454, PSČ 397 01. 
Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu takto: 

Xf ČÁSTKA JE ODEČTENA Z KUPNÍ CENY NOVÉHO VOZU 

F) DODACÍ PODMÍNKY; 
Prodávající se zavazuje předmět smlouvy kupujícímu odevzdat do dne: při převzetí nového VOZidIa 
Prodávající předá kupujícímu spolu S osobním automobilem technický průkaz vozidla a plnou moc k provedení převodu zápisu O automobilu 
v evidenci motorových vozidel, veškeré klíče k vozu, součásti a příslušenství vozu. 
Prodávající je povinen předat zboží zcela, kompletní a v souladu S kupní smlouvou, včetně všech součástí a příslušenství, včetně veškerých 
písemností s předáním souvisejících. Prodávající je oprávněn plnit částečně, kupující je povinen přijmout částečnou dodávku zboží. 
Kupující je povinen učinit potřebné úkony k tomu, aby prodávající mohl předat zboží a je povinen jej v této lhůtě převzít. Místem předání je 
adresa provozovny prodávajícího, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 
Prodlení prodávajícího s předáním není podstatním pomšením smlouvy. Kupující je povinen pro případ prodlení prodávajícího s předáním, 
poskytnout prodávajícímu přiměřenou náhradní lhůtu k předání, a to nejméně v délce trvání šedesáti (60) dnů. 
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí od prodávajícího, nebo jestliže kupující pomší smlouvu tím, že zboží 
na výzvu prodávajícího nepřevezme řádně a včas, přechází nebezpečí škody na zboží dnem, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se 
zbožím. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na věci. 

) ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: 
Prodávající na předmět smlouvy neposkytuje záruku za jakost a předmět smlouvy odevzdává kupujícímu ve stavu, úhrnkem, jak stojí a leží. 

H) ZÁVĚREČNÁ USTANovı‹2NÍz 
Prodávající prohlašuje, že předmět této smlouvy je ve výlučném a neomezeném vlastnictví prodávajícího, který dále prohlašuje a svým 
podpisem této Smlouvy stvrzuje, že předmět této Smlouvy řádně a po právu a v dobré víře nabyl, že tento nepochází z trestné činnosti, na 
předmětu této smlouvy neváznou žádná práva a pohledávky třetích osob zejména pak žádná zástavní práva, žádná předkupní práva, věcná 
břeınena, dluhy, dispoziční omezení, nájemní vztahy ani jiné právní závady, vlastnická práva prodávajícího nejsou soudně ani jinak napadena 
či zpochybněna, proti osobě prodávajícího není vedeno řízení O výkonu rozhodnutí (exekuce), nebyl podán insolvenční návrh, prodávající 
nemá žádné neuhrazené závazky vůči státu, zejména pak vůči finančnímu úřadu či jinému Správci daně a zdravotním pojišťovnám, nejsou 
mu známy žádné faktické vady předmětu této smlouvy technického charakteru, prodávající je oprávněn předmětem sınlouvy disponovat, 
předmět smlouvy odpovídá uvedenému stáří a počtu ujetých kilometrů, předmět smlouvy je plně způsobilý k provozu motorového vozidla na 
pozemních komunikacích a nejsou mu známy žádné jakékoli okolnosti, které by bránily uzavření této smlouvy. 
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran upravují obchodní podmínky prodávajícího, které tvoří nedílnou součást této smlouvy. Kupující 
svým podpisem stvrzuje, že tyto obchodní podmínky četl, sjejich Obsahem je srozuměn, jsou mu známy a nemá proti jejich obsahu námitek. 
Prodávající ani kupující si nejsou vědomi žádných právních překážek, které by bránily uzavření této smlouvy nebo způsobovaly její 
neplatnost, a prohlašují, že jejich omylu prostá vůleje v souladu S písemným jazykovým projevem této kupní smlouvy, kterou na důkaz toho 
svobodně a vážně podepisují. 
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