
KUPNÍ SMLOUVA
o koupi motorového vozidla uzavřená dle ust. § 2079 a násl. 2ákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník"),

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. PV - AUTO spoL s.r.o.
se sídlem Brněnská 108, 796 01 Prostějov
IČ: 25336711
DIČ; CZ25336711
Tel: 582 333 779, 582 335 480-2
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C26953.

zastoupena JUDr. Petrem Vrtalem, jednatelem 

dále jen „prodává j í c í"

2.

Statutární město Olomouc 
Horní náměstí 583 
77900 Olomouc

DIČ CZ00299308
IČ 00299308
Jln.Dokl.
IČ DPH

zastoupené doc. Mgr. Antonínem Staňkem, Ph.D., primátorem statutárního města Olomouce 

dále jen,, kupující"

Článek í,

1.1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem osobního automobilu značky:

Výrobek Škoda
Typ vozidla 5E548C

Octavla Combl, Elegance 110 kW/2.0 TDI 6AG 
Datum první reg. 2017 
Stav km 39070
SPZ 6AH 5819
VIN TMBJJ7NE3J0092575
Typ motoru CRM 
Číslo TP Ul 162138
Barva F6F6HA Šedá Quartz metalíza, Int: Černá
Objem/palivo 1968/Díesel (Nafta)

(dále jen „předmět koupě").



Článek II.

2.1. Prodávající na základě této smlouvy prodává kupujícímu osobní vozidlo uvedené v čl. I této smlouvy se 
všemi součástmi a příslušenstvím a kupující jej do svého vlastnictví kupuje a přijímá.

Článek III.

3.1. Prodávající předal předmět koupě kupujícímu spolu se všemi doklady potřebnými kjeho užívání před 
podpisem kupní smlouvy.

3.2. Prodávající předal kupujícímu:
* 2 klíče
* servisní knížku
* VTP (kopie), originál bude dodán po přepisu do 30-ti dnů

3.3. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího teprve úplným zaplacením 
kupní ceny podle článku IV. této smlouvy.

Článek IV.

4.1. Cena předmětu koupě byla stanovena dohodou smluvních stran a činí 605.000,- s DPH.

4.2. Tuto kupní cenu zaplatil kupující prodávajícímu před převzetím předmětu koupě.

4.3. Kupující není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku za prodávajícím vůči pohledávce 
prodávajícího na úhradu kupní ceny.

4.4. Za účelem odstranění jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že za uhrazenou se považuje 
kupní cena či její část (jakož i jakákoliv splátka či její část) připsaná na účet prodávajícího, nikoliv 
odepsaná z účtu kupujícího.

Článek V.

5.1. Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné vady, které by bránily užívání předmětu koupě.

5.2. Kupující prohlašuje, že si předmět koupě pečlivě prohlédl a překontroloval, že mu byly prodávajícím či 
jakýmkoliv jeho zástupcem předvedeny jeho funkce a byl seznámen se způsobem jeho ovládání 
a údržby. Kupující prohlašuje, že se podrobně seznámil s jeho technickým stavem, s historií vozidla, 
s historií servisních prohlídek a v tomto stavu jej kupuje.

5.3. Kupující dále prohlašuje, že měl možnost se s předmětem koupě dostatečně seznámit, prohlédnout si 
jej, provedl rovněž zkušební jízdu a na vozidle neshledal žádné vady, které by bránily uzavření této 
kupní smlouvy.

5.4. Kupující dále prohlašuje a činí nesporným, že byl prodávajícím informován o původu vozidla i o tom, 
že prodávaný osobní automobil není automobilem novým, ale automobilem již používaným 
a vzhledem kjeho stáří i opotřebeným. Těmto skutečnostem pak odpovídá i smluvená kupní cena. 
Smluvní strany z těchto důvodů sjednávají ve smyslu ust. § 2168 občanského zákoníku, že doba pro 
uplatnění práv z vadného plnění se zkracuje na polovinu zákonné doby a činí celkem 12 měsíců ode 
dne převzetí předmětu koupě, není-li prodloužena v rámci smluvního ujednání a podmínek výrobce 
Škoda Auto, a.s.

5.5. Kupujícímu nesvědčí práva z odpovědnosti za vady předmětu koupě vůči prodávajícímu:
a) došlo-lí ke snížení kupní ceny předmětu koupě z důvodu existence konkrétní vady (či konkrétních 

vad),
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b) došlo-li ke vzniku či rozvoji vady předmětu koupě následkem Jeho obvyklého používání 
a opotřebení,

c) jedná-li se o věc použitou a opotřebenou a vada (či vady) odpovídají míře používání či opotřebení, 
kterou měl předmět koupě při jeho převzetí kupujícím,

d) vyplývá-li to z povahy věci a jejího stáří včetně stáří jednotíivých částí, součástí či soustav 
předmětu koupě,

e) byl-Ii prodávajícím či jeho zástupcem nebo smluvním partnerem na vadu (či vady) upozorněn před 
převzetím předmětu koupě a s tímto vědomím předmět koupě převzal.

Článek VI.

6.1. Smluvní strany se dohodly, že přepis předmětu koupě zajistí prodávající nejpozději do 14 dnů po 
podpisu této smlouvy na příslušném odboru magistrátu města, 2a tímto účelem vyhotoví prodávající 
kupujícímu plnou moc.

6.2. Smluvní strany se dohodly, že náklady spojené s převodem vozidla nese strana kupující.

Článek VII.

7.1. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní 
strana obdrží jeden stejnopis smlouvy.

7.2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

7.3. Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, která musí mít formu 
písemných, číslovaných a datovaných dodatků, které musí být podepsány oběma smluvními stranami. 
Za písemnou změnu této smfouvy se nepovažují jakákoliv jednání za pomocí prostředků elektronické 
komunikace způsobilé zachytit obsah komunikace a umožňující identifikovat komunikující osoby.

7.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli, žádná z nich ji 
neuzavírala v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
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