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Kupní smlouva  

o koupi ojetého motorového vozidla 
 
 
ŠKODA AUTO a.s. 
se sídlem: Mladá Boleslav, Tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60,  

IČ: 00177041,  DIČ: CZ00177041 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332, 
zastoupena Ing. Evou Kancnýřovou, vedoucí Zákaznického centra a Janem Papežem, 
koordinátorem prodeje ojetých vozů, 
bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic a.s., číslo účtu 1000053254/2700 
(dále jen „prodávající“) 

 
a 

 
Česká republika – Ministerstvo zemědělství 
se sídlem:  Praha 1, Těšnov 17, PSČ 110 06 
IČ: 00020478, DIČ: nejsme plátci DPH  

zastoupená: Ing. Jiřím Boháčkem, ředitelem odboru vnitřní správy               
bankovní spojení: 1226001/0710 
(dále jen „kupující“) 

 

 
uzavírají dnešního dne 

ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku tuto 

 

kupní smlouvu o koupi ojetého motorového vozidla 

 

 

I. 

Prodávající je výlučným vlastníkem ojetého (použitého) motorového vozidla níže uvedené 

specifikace: 

 
Tovární značka: Škoda Superb                          RZ: 3SN 6919 
Typ:                 3T číslo tech. průkazu: UG 696126 
Rok výroby:      2015 barva vozidla: ČERNÁ 
VIN:                 TMBCE9NP4G7021895  

Objem/palivo:   1 984/ BA            stav tachometru: 110.905 km 

 

  

(dále jen „vozidlo“). 

 

II. 

Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá vozidlo, které je předmětem koupě, a to ve stavu 

tak, jak je popsán v záznamu o prohlídce technického stavu vozidla, který tvoří nedílnou 

součást této smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo k vozidlu, a kupující se zavazuje, že 

vozidlo převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu, to vše za podmínek této Kupní smlouvy. 

 

Prodávající prohlašuje, že na vozidle uvedeném v čl. I. této smlouvy neváznou žádná 

práva nebo závazky třetích stran, a že nezatajil na vozidle žádné technické vady a 

nedostatky než ty, které jsou uvedeny v záznamu o prohlídce technického stavu vozidla. 
 

 

III. 

Kupní cena vozidla byla s přihlédnutím k jeho opotřebení a technickému stavu stanovena 

dohodou smluvních stran částkou 831 850,- Kč včetně DPH 
(slovy: osmsetřicetjedentisícosmsetpadesátrunčeských) 
 
Tato cena je konečná a nepřekročitelná. 
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IV. 

Kupující vozidlo uvedené v čl. I. této smlouvy spolu s jeho příslušenstvím, které tvoří 

zejména povinná výbava vozidla a zvláštní výstražné zařízení, kupuje za dohodnutou 

kupní cenu 831 850,- Kč a prohlašuje, že se seznámil s technickým průkazem a osobní 

prohlídkou s technickým stavem vozidla. 

 

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu bezhotovostně po řádném předání a 

převzetí kupovaného vozidla. Splatnost faktury se stanoví na 30 kalendářních dnů poté, 

kdy kupující obdrží od prodávajícího fakturu. 

 

 

V. 

Vlastnické právo ke shora uvedenému vozidlu přejde z prodávajícího na kupujícího 

převzetím vozidla s tím, že vyznačení změny provozovatele motorového vozidla 

v osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz) bude provedeno nejpozději do pěti 

dnů ode dne uzavření této smlouvy u příslušného správního orgánu, kdy v technickém 

průkaze bude proveden záznam ve prospěch kupujícího.   

Náklady spojené s vyznačením změny provozovatele vozidla v technickém průkazu nese 

kupující. 

 

Okamžikem převzetí vozidla přechází na kupujícího nebezpečí škody na vozidle. 

 

 

VI. 

Prodávající odpovídá kupujícímu za právní vady váznoucí na prodávaném vozidle, avšak 

za vady vzniklé dalším použitím nebo opotřebením vozidla a za vady uvedené v záznamu 

o prohlídce technického stavu neodpovídá. 

 

 

VII. 

Kupující byl seznámen s vlastnostmi vozidla a s pravidly pro jeho používání včetně 

specifických pravidel pro provoz osobního automobilu s filtrem pevných částic (DPF). 

 

Prodávající a kupující prohlašují, že tuto kupní smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji 

neuzavřeli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.  

 
Tato Kupní smlouva, jakož i otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 

Při předání vozidla předává prodávající kupujícímu: 

- technický průkaz k vozidlu, 

- originální klíče od vozidla v počtu 2 ks 

 

 

VIII. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každá ze smluvních stran obdrží jeden 

výtisk. 

 

IX. 

 

Prodávající je srozuměn s tím, že kupující je povinen uveřejnit dle § 219 odst. 1  zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na svém profilu 

zadavatele (dále jen „Profil“), tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a 

dodatků. Dále je Prodávající srozuměn s tím, že dle § 219 odst. 3 ZZVZ je kupující 

povinen uveřejnit na Profilu výši skutečné uhrazené ceny za plnění smlouvy. Prodávající 
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tímto uděluje kupujícímu souhlas k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací 

uvedených v tomto odstavci a těch, k jejichž uveřejnění vyplývá pro kupujícího povinnost 

dle právních předpisů. Prodávající je současně srozuměn s tím, že kupující je současně 

povinen zveřejnit obraz této smlouvy a jejich případných změn (dodatků) a dalších smluv 

od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

 

Přílohy: Záznam o prohlídce technického stavu vozidla 

 
V Mladé Boleslavi dne:                                                V Praze dne: 
 
 

prodávající: kupující: 

 
 
 
 
 

 
……………………………………………  
 
 
 
 
…………………………………………… ……………….…………………………………………… 

         ŠKODA AUTO a.s.                                      Česká republika – Ministerstvo zemědělství 
       Ing. Eva Kancnýřová        Ing. Jiří Boháček 
  vedoucí Zákaznického centra  ředitel odboru vnitřní správy 

              
                Jan Papež 
koordinátor prodeje ojetých vozů 
  


