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TATO KUPNÍ SMLOUVA BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU 

V SOULADU S USTANOVENÍM § 2079 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB., 

OBČANSKÝ ZÁKONÍK MEZI: 

 

1.  Městská část Praha – Kunratice  

pod adresou Úřadu Městské části Praha Kunratice K Libuši 7, 148 28 Praha 4 – Kunratice 

jednající starostkou Ing. Lenkou Alinčovou 

identifikační číslo: 002 31 134 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; pob. Budějovická 1912, Praha 4 

č. účtu: 9021-2000690389/0800 

Ident. ekonomického subjektu: ČSŮ čj. 157/04-3120 z 15. 3. 2004  

dále jen „prodávající“ na straně jedné 

 

a 

 

2.  Jan Vobora 
trvale bytem Srbská 56, 464 01 Horní Řasnice 

datum narození 5. 4. 1974 

telefon: +420 773 299 882 

email: vobora.j@volny.cz 

dále jen „kupující“ na straně druhé 

dále společně označovány jako "Smluvní strany" 

 

 

Článek I. 

 

1.  Prodávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem motorového vozidla – speciální 

žebříkový automobil (dále jen „motorové vozidlo“) specifikovaného v čl. II této smlouvy 

a že na něm neváznou práva třetích osob ani jiná omezení. 

 

 

Článek II. 

 

1.  Předmětem této smlouvy je prodej a koupě motorového vozidla specifikovaného níže  

a dále ve znaleckém posudku č. 7368-667-16, který tvoří Přílohu č. 1 této kupní smlouvy.  

 

2.  Specifikace automobilu:  

 

TP č.  AG 347887  

ORV č.  

Druh vozidla  speciální žebříkový  

Značka a typ vozidla  IFA W50L / DL  

Výrobce vozidla  VEB IFA, NDR  

Provedení karoserie  podvozek + nástavba výsuvný žebřík 

AZ30  

Rok výroby  1984  

VIN:  08466 / 1984  

Barva vozidla  červená základní  

objem/druh motoru  6 560 / vznětový  

Výkon/typ motoru  92,0 kw / 4VD 145/12  
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Výrobní č. motoru  12594  

RZ:  AS 76-87  

Vlastník vozidla dle TP  Městská část Praha-Kunratice  

Provozovatel vozidla dle TP  shodný s vlastníkem  

Počet držitelů  3  

Původ vozidla  ČR  

Stav počítadla ujetých km  21 765  

Ujeté km dle prohlídky  21 765  

Datum prvního uvedení do provozu  8. 8. 1984  
Platnost TK  08/2017  

 

3.  Stav motorového vozidla při prodeji je obsažen v přiloženém znaleckém posudku.  

   

4.  Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu výše 

uvedené motorové vozidlo společně s jeho příslušenstvím a kupující toto motorové vozidlo 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 110 000 Kč (slovy: stodesettisíckorun českých) kupuje 

do svého výlučného vlastnictví bez výhrad. 

 

5.  Kupní cenu kupující zaplatil převodem na bankovní účet prodávajícího  

č.: 9021-2000690389/0800 pod VS 16 001 6 00 přede dnem podpisu této smlouvy.  

 

6.  K zaplacení kupní ceny podle této smlouvy došlo dnem, kdy byla příslušná částka připsána 

na účet prodávajícího. 

 

 

Článek III. 
 

1.  Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady prodávaného automobilu, 

na které by kupujícího neupozornil. 

 

2.  Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem prodávaného motorového vozidla, 

zejména se všemi případnými závadami popsanými dle  čl. II této smlouvy ve znaleckém 

posudku. Se stavem motorového vozidla, který odpovídá stáří a opotřebení vozidla kupující 

souhlasí a v tomto stavu jej nabývá do svého vlastnictví. 

 

 

Článek IV. 

 

1.  Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci. Vlastnické právo nabývá 

kupující dnem uzavření této smlouvy.   

 

2.  Prodávající a kupující se zavazují provést převod motorového vozidla na kupujícího  

v evidenci motorových vozidel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu této 

smlouvy, a prodávající se zavazuje předat kupujícímu doklady od vozidla (technický 

průkaz, osvědčení o registraci vozidla), které z důvodu provedení změn v evidenci vozidel 

nemohl předat při podpisu smlouvy. Prodávající se dále zavazuje poskytnout potřebnou 

součinnost při převodu motorového vozidla. 
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Článek V. 
 

1.  Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby spory vzniklé v souvislosti 

s touto smlouvou byly vyřízeny smírnou cestou. Tato smlouva se řídí právním řádem České 

republiky, a to zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Smluvními stranami smírného 

řešení bude spor řešen věcně a místně příslušným soudem České republiky. 

 

2.  Práva a povinnosti z této smlouvy nelze platně postoupit na 3. subjekt bez předchozí 

písemné dohody Smluvních stran. 

 

3.  Veškeré změny, doplňky a dodatky k této smlouvě musí být učiněny písemnou formou  

a musí být podepsány Smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

 

4.  Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech v českém jazyce, dvě vyhotovení jsou 

určena pro prodávajícího a jedno vyhotovení pro kupujícího.  

 

5.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních 

stran.  

 

6.  Je-li některé z ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, odporovatelné nebo 

nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, neúčinné, 

odporovatelné nebo nevynutitelné pouze toto ustanovení a nedotýká se to platnosti  

a vynutitelnosti ustanoveních ostatních, pokud z povahy nebo obsahu anebo z okolností, 

pro něž bylo takovéto ustanovení vytvořeno, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od 

ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vadné ustanovení bezodkladně 

nahradit ustanovením bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat obsahu  

a účelu vadného ustanovení. 

 

7.  Smluvní strany jsou povinny dodržovat obchodní tajemství ve vztahu ke všem informacím, 

které kterákoli ze Smluvních stran obdrží při uzavření této smlouvy nebo kdykoli poté 

přímo či nepřímo od druhé Smluvní strany (dále jen „Informace“), a to jak ve formě ústní, 

písemné nebo jiné, to neplatí, pokud se Smluvní strany písemně dohodnou na jiném. 

Povinnost podle tohoto článku se nevztahuje na Informace, o nichž je možné průkazně 

dokázat, že v době předání byly obecně známy, tj. jakékoli 3. straně dostupné bez 

jakýchkoli obtíží, nebo se staly obecně známými po době jejich předání ne vinou Smluvní 

strany, která je získala.  

 

8.  Veškerá korespondence, jež má být dle této smlouvy nebo v její souvislosti učiněna, bude 

učiněna na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Odepře-li adresát převzetí zásilky, má 

se za to, že zásilka byla doručena v okamžiku odepření, byl-li adresát vyrozuměn o uložení 

zásilky, považuje se zásilka za doručenou v 12.00 hod třetího dne po jejím uložení, 

telefaxová zpráva se považuje za doručenou okamžikem vystavení potvrzení přístroje 

odesílatele o řádném odeslání zprávy. 

 

9.  Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, 

nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, v souladu se zásadami poctivého 

obchodního styku, smlouvu pročetly, jejímu obsahu porozuměly, jsou si vědomi všech práv 

a povinností vyplývajících pro každou ze Smluvních stran z této smlouvy a na důkaz toho 

připojují své vlastnoruční podpisy. 
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10.  Prodávají zveřejnil svůj úmysl prodat motorové vozidlo jako nepotřebný hmotný movitý 

majetek formou oznámení pod č.j. MC P-KU 03051/2016 na své úřední desce. Toto 

oznámení tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. 

 

11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 

nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha - Kunratice“ vedeném 

městskou části Praha - Kunratice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 

smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně 

souhlasí, že tato smlouva může být bez časového omezení zveřejněna na oficiálních 

webových stránkách Městské části Praha - Kunratice na síti Internet (www.praha-

kunratice.cz), a to včetně všech příloh a případných dodatků, po znečitelnění osobních 

údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci té smluvní strany, která je fyzickou osobou. 

 

12. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků ke své účinnosti 

vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním 

souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Městská část Praha – Kunratice bez 

zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, případně po obdržení konečné verze textu této 

smlouvy ve strojově čitelném formátu (Word) od druhé smluvní strany. Druhá smluvní 

strana se zavazuje zaslat Městské části Praha - Kunratice konečnou podobu textu této 

smlouvy ve strojově čitelném formátu (Word), pokud Městská část s touto konečnou verzí 

nedisponuje, a to do konce následujícího pracovního dne po podpisu této smlouvy druhou, 

resp. poslední smluvní stranou. Městská část Praha – Kunratice se současně zavazuje 

informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace a zašle druhé smluvní straně kopii 

potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy 

sama potvrzení obdrží. 

 
 

 

 

V Praze dne 19. 12. 2016     V Praze dne 19. 12. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

             

Prodávající              Kupující 

starostka Ing. Lenka Alinčová         Jan Vobora 

 

http://www.praha-kunratice.cz/
http://www.praha-kunratice.cz/

