
KUPNÍ SMLOUVA 
č.: 915/010/2017

uzavřená ve smyslu ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský
zákoník")

Smluvní strany:

Lesy České republiky, s.p.,
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08, 
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupený Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem
zastoupený na základě Podpisového řádu Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem Krajského 
ředitelství Zlín
bankovní spojení: 

(dále jen „prodávající") na straně jedné

a

jméno a příjmení: Ing. Marian Zvoníček 
datum nar.: 1978
bytem: Horní Lideč 
(dále jen „kupující") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

KUPNÍ SMLOUVU:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této kupní smlouvy jsou níže uvedené movité věci:

Osobní automobil značky Škoda Fabia combi, RZ 4H0 5804 , barva zelená, VIN 

TMBYFB5J693122971, rok výroby 2009, technický průkaz č. UD 022151, stav tachometru 

142 448 km.

(dále jen „předmět koupě").

2. Prodávající se na základě této smlouvy zavazuje odevzdat předmět koupě kupujícímu 
a převést na něj vlastnické právo k předmětu koupě se všemi jeho součástmi
a příslušenstvím ve stavu, jak je popsán ve znaleckém posudku č. 365-60/2017 ze dne 
24.11.2017, vypracovaném znalcem Ing. Pavlem Suchánkem.

3. Kupující se zavazuje předmět koupě od prodávajícího převzít a zaplatit za něj sjednanou 
kupní cenu.
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II.
Kupní cena

1. Prodávající prodává kupujícímu výše specifikovaný předmět koupě za dohodnutou kupní 
cenu ve výši 50 500 ,-Kč (slovy: padesáttisícpětset korun českých) včetně DPH. 
Z takto ujednané ceny bude vypočtena DPH dle platných a účinných předpisů. Kupní cena 
byla stanovena na základě nabídky učiněné kupujícím ve veřejné soutěži.

2. Kupující tímto předmět koupě od prodávajícího za tuto kupní cenu kupuje do svého 
vlastnictví, a to s veškerými součástmi a příslušenstvím tak, jak jsou popsány 
ve znaleckém posudku.

3. Smluvní strany ujednaly, že kupní cena, tj. celková částka ve výši 50 500 Kč, bude 
kupujícím zaplacena prodávajícímu nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy, a to:

a) bezhotovostně ve prospěch účtu prodávajícího, 
Za den 

úhrady se považuje den, kdy byla kupní cena včetně nákladů připsána ve prospěch 
účtu prodávajícího.

4. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou jakékoli peněžité částky dle této smlouvy 
(zejména pak kupní ceny, nákladů) se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Právo 
prodávajícího na náhradu škody či jiná jeho práva vyplývající z právních předpisů 
a této smlouvy tím nejsou dotčena.

5. K předání a převzetí předmětu koupě dojde po zaplacení kupní ceny a nákladů v jejich 
plné výši dle tohoto článku smlouvy. O předání a převzetí předmětu koupě bude sepsán 
předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Doklady od prodávaného 
vozidla budou kupujícímu vydány až po změně zápisu vlastníka v registru silničních 
vozidel.

6. Smluvní strany ujednaly, že vlastnické právo k předmětu koupě kupující nabývá až úplným 
zaplacením kupní ceny včetně nákladů.

7. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny delšího než 30 dnů je prodávající dále 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

III.
Stav předmětu koupě

1. Prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy neuzavřel smlouvu o převodu 
vlastnického práva týkajícího se předmětu koupě s jinými osobami a že v právu nakládat 
s předmětem koupě není pro naplnění účelu této smlouvy nikterak omezen.

2. Kupující prohlašuje, že byl ze strany prodávajícího a rovněž se sám řádně seznámil 
se stavem předmětu koupě, a tudíž je mu stav předmětu koupě náležitě znám, což níže 
stvrzuje svým podpisem. Současně kupující prohlašuje, že byl ze strany prodávajícího 
upozorněn na veškeré závady, které jsou prodávajícímu známy. Smluvní strany ujednaly, 
že kupující není oprávněn po prodávajícím požadovat náhradu škody v případě jakékoli 
dodatečně zjištěné vady předmětu koupě.

3. Smluvní strany ujednaly, že nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího 
ke dni nabytí vlastnického práva dle této smlouvy ve prospěch kupujícího.
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IV.
Závěrečná ustanovení

1. Kupující výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby prodávající ve smyslu příslušných 
ustanovení zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, shromáždil a zpracoval o kupujícím údaje, zejména jméno a příjmení, rodné 
číslo, IČO, DIČ nebo datum narození, a bydliště, a to za účelem jejich eventuální 
použití při realizaci práv a povinností prodávajícího a kupujícího v souvislosti s touto 
smlouvou. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.

2. Změna vlastnického práva k předmětu koupě ve veřejnoprávní evidenci bude 
provedena prodávajícím za součinnosti kupujícího, a to nejpozději do 20 dnů po 
nabytí vlastnického práva k předmětu koupě kupujícím, tj. nej později do 20 dnů po 
úplném zaplacení kupní ceny včetně nákladů.

3. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami 
příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. V případě změny identifikačních údajů smluvních stran se tyto zavazují vzájemně 
se o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat.

5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

7. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 3 stejnopisů, z nichž 1 vyhotovení obdrží kupující 
a 2 vyhotovení obdrží prodávající.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a na důkaz správnosti a 
souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.

Prodávající: Kupující:

V Horním Lidči dne

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Martin Pavlíček 

Ředitel Krajského ředitelství Zlín
Ing. Marian Zvoníček
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