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TATO KUPNÍ SMLOUVA BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A 

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

OBČANSKÝ ZÁKONÍK MEZI: 

 

1.  Ing. Martin Vondra 

nar. 4. 9. 1987 

bytem Zahradní 1034, Nové Strašecí, 271 01 

č. OP 208257753 a místo vydání OP Rakovník 

emailové spojení vondra6@seznam.cz  

telefonní spojení +420 723 880 121 

č. účtu: 1550620073/0800 

dále jen „prodávající“ na straně jedné 

 

a 

 

2.  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 „kupující“ na straně druhé 

dále společně označovány jako "Smluvní strany" 

 

 

Článek I. 

 

1.  Prodávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem hydraulického vyprošťovacího 

zařízení LUKAS s kombinovaným nástrojem LKS 35 EN (dále jen „VZ LUKAS“) 

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 VZ LUKAS specifikovaného níže. 

 

2.  Specifikace zařízení:  

 

Značkaagregátu LKS 35 EN 

Rok výroby agregátu a nástroje 2002 

Výrobceagregátu a nástroje Lukas 

Model agregátu 92232 

Typagregátu 

Kód agregátu 

1243EI 

0208093A 

Výkon/typ motoru agregátu 3,5 hp/ Briggs a Stratton 

Výrobní č. motoru agregátu YBSXS.1481HH  275076 

Sériové číslo nástroje 0003272961 007 

 

mailto:vondra6@seznam.cz
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3.  Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu výše 

uvedené VZ LUKAS společně s jeho příslušenstvím a kupující toto VZ LUKAS za 

dohodnutou kupní cenu ve výši 15 000 Kč (slovy: patnácttisíc korun českých) kupuje do 

svého výlučného vlastnictví bez výhrad. 

 

4.  Kupní cenu kupující zaplatil převodem na bankovní účet prodávajícího  

č.: 1550620073/0800 po převzetí předmětu smlouvy. 

 

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

připsána na účet prodávajícího. 

 

 

Článek III. 
 

1.  Celé zařízení bylo získáno po vyřazení z používání po obnově zařízení, následně bylo 

zařízení bez závad, bez oprav a s pravidelnou výměnou provozních kapalin. Prodávající 

prohlašuje, že je výhradním vlastníkem, a že předmět smlouvy nepochází z trestné 

činnosti. Motorový olej je typu 10W30 4T Castrol a olejová náplň nástroje dle pokynů 

výrobce. 

 

2. Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady prodávaného VZ LUKAS, 

na které by kupujícího neupozornil. 

 

3.  Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem prodávaného VZ LUKAS, zejména 

se všemi případnými závadami. Se stavem VZ LUKAS, který odpovídá stáří a opotřebení 

zařízení kupující souhlasí a v tomto stavu jej nabývá do svého vlastnictví. 

 

 

Článek IV. 

 

1.  Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci, kterým je den uzavření 

této smlouvy. Místem převzetí je sídlo kupujícího. Vlastnické právo nabývá kupující 

dnem uzavření této smlouvy. Při převzetí věci bude provedeno odzkoušení funkčnosti 

celého zařízení. V případě zjištění vad při převzetí věci má Kupující právo od této 

smlouvy písemně odstoupit.  

 

 

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. 
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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. 

 

10. 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. 

 

http://www.praha-kunratice.cz/
http://www.praha-kunratice.cz/
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V Praze dne 12. 9. 2017    V Novém Strašecí dne 

 

 

 

 

 

             

Kupující       Prodávající 

starostka Ing. Lenka Alinčová                     Ing. Martin Vondra 


