Kupní smlouva
Smluvní strany:
1. Prodávající:
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava
se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc
IČ: 75084911 DIC: CZ75084911
Zastoupená: Ing. Ivanem Matulíkem, ředitelem Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti
Střední Morava
(dále také „Regionální rada“)
(dále též jen „prodávající“), na straně jedné a
2. Kupující:
Jméno, příjmení(doplňte odpovídající údaje)
Se sídlem/trvalé bydliště
IČO nebo RČ (bude vyplněno u vítězné nabídky), DIČ
Telefon:
e-mail:
(dále též jen „kupující“), na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto
kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

Článek I.
Předmět Smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného osobního motorového vozidla
Osobní automobil: Ford Focus combi
Datum 1. registrace: 14. 8. 2007
VIN:
WF0WXXGCDW7S80837
Zdvihový objem:
1 596 cm3
Počet najetých km ke dni vyhlášení: 138.367 km

SPZ:
Číslo TP:
Barva vozu:
STK do:

3M2 3677
UC 147508
modrá Deep Navy
2. 11. 2019

2. Prodávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedeného osobního
motorového vozidla, že je oprávněn k tomuto právnímu úkonu, a že shora uvedený
automobil není zatížen jakoukoliv právní vadou - právem třetí osoby (např. zástavním,
zadržovacím či nájemním právem).
3. Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu
motorové vozidlo specifikavané v odst. 1. čl. I. této smlouvy a kupující toto osobní
motorové vozidlo za podmínek v této smlouvě dohodnutých do svého vlastnictví kupuje –
přijímá a zavazuje se zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Článek II.
Kupní cena
1. Prodávající prodává kupujícímu výše uvedené osobní motorové vozidlo za dohodnutou
kupní cenu ve výši …………….Kč (slovy: …………………………..korunčeských).
2. Prodávající tímto potvrzuje, že mu byla kupní cena ve výši ……….. Kč k dnešnímu dni
bezezbytku uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet č.: 2296132/0800,
vedený u České spořitelny, a.s. pod VS.. .
3. Kupní cena bude považována za uhrazenou, bude-li nejpozději v den její splatnosti
připsána ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného v záhlaví této smlouvy.
Článek III.
Vlastnické právo
Vlastnictví ke shora uvedenému osobnímu automobilu nabývá kupující okamžikem jeho
převzetí. K tomuto okamžiku taktéž přechází na kupujícího nebezpečí škody na prodávané
věci. O převzetí předmětu prodeje a koupě kupujícímu je sepsán Předávací protokol.
Článek IV.
Ostatní ujednání
1. Kupující prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem prodeje, jeho stavem, který
odpovídá míře obvyklého používání a opotřebení. Stav kilometrů je při podpisu této
smlouvy 138 367 km.
2. Kupující prohlašuje, že byl se stavem kupovaného osobního automobilu prodávajícím
seznámen, že si vozidlo řádně prohlédl, a že je mu stav předmětného vozidla dobře
znám. Kupující zároveň prohlašuje, že provedl zkušební jízdu.
3. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly po předání předmětu prodeje a koupě
kupujícímu.
4. Kupující bere na vědomí, že změnou majitele vozidla zaniká pojištění povinného ručení
vozidla a že je povinen vozidlo pojistit.
5. Prodávající předává kupujícímu spolu s osobním automobilem:
-

technický průkaz vozidla (velký TP a malý TP)
osvědčení o registraci vozidla
osvědčení o měření emisí
servisní knížka
návod k obsluze vozidla a příslušenství
sadu všech vlastněných klíčů od vozidla
Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Prodávající tímto prohlašuje, že proti němu nebyl nařízen výkon rozhodnutí nebo
exekuce a ani že nebyl žádný takový návrh podán.

2. V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených jinak platí ustanovení
Občanského zákoníku.
3. Články této smlouvy jsou číslovány římskými číslicemi, když slovo „článek“ může být
nahrazeno zkratkou „čl.“. Odstavce této smlouvy jsou číslovány arabskými číslicemi, když
slovo „odstavec“ může být nahrazeno zkratkou „odst.“.
4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků
podepsaných smluvními stranami.
5. Pokud bude kterékoliv ustanovení této smlouvy považováno za nezákonné, neplatné
nebo nevymahatelné, ať již zcela nebo jen z části, tato smlouva bude nadále platit ve
všech ostatních ustanoveních a ve zbytku dotčených ustanovení. Smluvní strany nahradí
ustanovení, pokládané za neplatné, platným ustanovením, obsahem nejbližším
ustanovení považovanému za neplatné.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
účastníky.
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž prodávající obdrží dvě a kupující
jedno vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu
§ 504 Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
9. Prodávající si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu v souladu s právními předpisy.
Kupující souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rámci splnění povinnosti
prodávajícího uveřejnit smlouvu v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv.
10. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli,
a shledali, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé vůli a zakládá právní následky,
jejichž dosažení svým jednáním sledovali, a proto ji níže, jako správnou podepisují.

V Olomouci dne .........................

……………………………..
prodávající

……………………………..
kupující

