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KUPNÍ SMLOUVA 
 

 „Prodej vyvážecí soupravy IGLAND 320 s hydraulickou rukou“ 

 
Město Litoměřice 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

IČO: 00263958 
DIČ: CZ 00263958   
zastoupené: Mgr. Karlem Krejzou, místostarostou města 

(dále jen „Prodávající“) 
 
na straně jedné a  
 

Batelka Ondřej, r.č.: 98XXXX/XXXX 

adresa: XXXXX, 407 22 Benešov nad Ploučnicí  

(dále jen „Kupující“) 
 
na straně druhé 
 
(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každá jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

uzavírají 

v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „ObčZ“) 
 

tuto 

kupní smlouvu s výše uvedeným názvem 

(dále jen „Smlouva“): 
 

I. 

Prodávající má ve svém výlučném vlastnictví vyvážecí soupravu IGLAND 320 s hydraulickou rukou 
(dále jen „vyvážecí souprava“), rok výroby/pořízení r. 2004. 

II. 

Touto Smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává Prodávající vyvážecí soupravu 
specifikovanou v čl. I. této Smlouvy, včetně jejího vybavení za dohodnutou kupní cenu 80.000,- Kč 
(slovy: osmdesáttisíc korun českých) včetně DPH a Kupující ji kupuje a zavazuje se uhradit kupní cenu. 

 

III. 

Prodávající, před podpisem této kupní smlouvy, seznámil Kupujícího s technickým stavem výše 
uvedené vyvážecí soupravy. Prodávající zároveň prohlašuje, že uvedená vyvážecí souprava nemá 
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žádné skryté vady a technický stav odpovídá stáří (vše původní, prováděny pouze opravy s výměnou 
opotřebených dílů). 

IV. 

Kupující podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se řádně seznámil se stavem vyvážecí soupravy a jejími 
vadami: propouští pístnice vzpěr, vůle v ovladači hydrauliky, nutná výměna futer kyvných náprav, 
prasklý svár nosníku hydraulické ruky, a v tomto stavu ji od Prodávajícího přejímá do svého vlastnictví.  

V. 

Dohodnutou kupní cenu ve výši 80.000,- Kč včetně DPH zaplatí Kupující Prodávajícímu v hotovosti 
v den podpisu smlouvy nebo převodem na bankovní účet Města Litoměřice číslo: XXXXX, VS  4400, 
vedený u Komerční banky a.s., nejpozději do 5ti dnů od podpisu Smlouvy. 

Dnem podpisu této Smlouvy dojde k faktickému předání vyvážecí soupravy. 

VI. 

Pro případ, že by se Kupující ocitl s placením kupní ceny v prodlení, sjednávají Smluvní strany smluvní 
pokutu ve smyslu § 2048 a násl. Občanského zákoníku ve výši 0,01 % z kupní ceny za každý započatý 
den prodlení. 

Smluvní pokuta určená procentem se počítá z kupní ceny bez DPH. 

VII. 

Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvních povinností, 
za což se považuje prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, 
a to za předpokladu, že na možnost odstoupení od Smlouvy byl Kupující s předstihem alespoň 10 dnů 
písemně upozorněn Prodávajícím a Kupující v uvedené lhůtě dlužnou částku neuhradil.   

Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení druhé Smluvní straně. 

Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě újmy a k úhradě smluvních 
pokut za závazky, které byly porušeny některou ze Smluvních stran před doručením oznámení o 
odstoupení, a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení Smlouvy.  

VIII. 

Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou se řídí 
právními předpisy České republiky, zejména ObčZ. 

Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.  

Prodávající, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“), touto 
doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti uložené 
uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním systému registru smluv (dále jen 
„ISRS“). 

Smluvní strany jsou si vědomy, že Prodávající je povinným subjektem podle Zákona  
o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu neurčitou 
a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 ObčZ mezi sebou před uzavřením 
této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato Smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze 
Smluvních stran. 

Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v ISRS. 
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Smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem 
souhlasí, což stvrzují podpisem oprávněné osoby. 

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. 

 

Prodávající 

 

V Litoměřicích dne 

 

 

………………………………….. 
         Mgr. Karel Krejza 
           místostarosta 

Kupující 

 

V …………………. dne 

 

  

…………………………………. 
          Batelka Ondřej 
 

 


