
Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla vzor  

  

Čl. I. 

Smluvní strany  

  

Jméno a příjmení / firma*    Obec Lhota-Vlasenice  

Trvale bytem / sídlo*    Vlasenice 18, Lhota-Vlasenice, 39470  

Rodné číslo / IČ*    00584088 

dále jen „prodávající“ 

a 

Jméno a příjmení / firma*  Jan Pechek  

Trvale bytem / sídlo* Vlasenice 16, Lhota-Vlasenice, 39470  

Rodné číslo / IČ* 940510/1453 

dále jen „kupující“ 

  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu 

  

  

Čl. II. 

Prohlášení prodávajícího  

  

Prodávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem prodávaného motorového vozidla uvedeného 
v čl. III této smlouvy.  

  

  

 



Čl. III. 

Předmět smlouvy  

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného motorového vozidla: 

Tovární značka ZETOR 

Typ model 7745 

Barva vozidla ČERVENÁ 

Rok výroby 1992 

Identifikační číslo vozidla (VIN) 30857 

Zdvihový objem motoru 3922 

Registrační značka vozidla P 80-20 

Číslo velkého technického průkazu ZA 09 33 25 

Číslo ověření o registraci vozidla AAA 17 48 14  (malý technický průkaz) 

STK platná do  21. 3. 2018   

Počet klíčů 3 

Stav karoserie vozidla ZACHOVALÝ  

Příslušenství motorového vozidla NAVIJÁK ZN. FARMY   

  

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 kupuje do svého výlučného vlastnictví.  

  

 

 

 

 

 



Čl. IV 

Kupní cena  

  

Dohodnutá cena prodávaného motorového vozidla včetně příslušenství činí 273 100 Kč vč. DPH. 

(slovy dvě stě sedmdesát tři tisíc sto korun českých).  

Kupní cenu kupující zaplatí převodem na bankovní účet prodávajícího č.: 13721261/0100  

nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy. 

K zaplacení kupní ceny podle této smlouvy dochází dnem, kdy je příslušná částka připsána na účet 
prodávajícího.  

  

Čl. V. 

Prohlášení prodávajícího  

Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady prodávaného vozidla, na které by 
kupujícího neupozornil. 

 Prodávající se zavazuje ke dni podpisu této smlouvy předat motorové vozidlo specifikovaný v čl. III 
této smlouvy společně s jeho příslušenstvím, vyjma dokladů od vozidla (technický průkaz, osvědčení o 
registraci vozidla), které budou prodávajícím předány po odhlášení předmětného vozidla z evidence 
motorových vozidel. 

  

Čl. VI. 

Prohlášení kupujícího  

Kupující se zavazuje motorové vozidlo společně s jeho příslušenstvím převzít a podpisem této 
smlouvy současně stvrzuje jeho převzetí. 

Kupující tímto prohlašuje, že byl podrobně seznámen s technickým stavem prodávaného vozidla, a že 
byl upozorněn na všechny závady, které jsou prodávajícímu známy. Kupující dále potvrzuje, že 
převzal od prodávajícího vozidlo se všemi náležitostmi uvedenými v této smlouvě.  

  

Čl. VII. 

Ostatní ujednání  

Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci.  

Prodávající si sjednává výhradu vlastnického práva k předmětu koupě. Smluvní strany se dohodly, že 
předmět koupě zůstává až do úplného zaplacení celé kupní ceny uvedené v čl. IV ve vlastnictví 
prodávajícího. Kupující se musí zdržet jakékoliv dispozice s vozidlem, která by mohla ohrozit výhradu 
vlastnictví prodávajícího.  



Zaplacením kupní ceny uvedené v čl. IV této smlouvy, přechází na kupujícího vlastnické právo 
prodávaného motorového vozidla. 

Čl. VIII. 

Závěrečná ustanovení  

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.  

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. 

Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění. 

  

  

V Vlasenici         dne 18. 10. 2017 

……………………………       ………………………… 
podpis prodávajícího     podpis kupujícího 
 

 
 


