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KUPNÍ SMLOUVA 
 

evidovaná u prodávajícího pod č. _________ 
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „smlouva“) 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 
PRODÁVAJÍCÍ: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 
   se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl ALX, vložka 296 
zastoupený:  Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem 
IČO: 00001279 
DIČ: CZ00001279 
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
č. účtu: 200210002/2700 
(dále jen „prodávající“) 

    

   a 
 
KUPUJÍCÍ:  …………………………….. 

……………………………. 
……………………………. 
...………………………….. 
(bude doplněno) 
 
(dále jen „kupující") 

 
(dále společně označováni jako „smluvní strany“) 
   
 

Čl. II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Prodávající je oprávněn disponovat s níže uvedeným motorovým vozidlem: 
 

Tovární značka:    Škoda 
Model, typ, barva:    Octavia, L&K , šedá pastelová metalíza 
Identifikační číslo vozidla (VIN): TMBFE61ZXB2068437 
Registrační značka vozidla:  2AA0069……………………. 
Rok výroby“    2010 
Počet ujetých kilometrů v den prodeje 
Obsah:      1968 ccm 
Palivo, pohon :    NM, 2-1 
Celkový stav: Odpovídající době používání, bez závad bránících běžnému provozu 
Doklady a klíče: 

- technický průkaz 
- osvědčení o registraci vozidla 
- servisní knížka 
- doklad o provedeném měření emisí a prohlídce v STk (STK do 11/2022) 
- návod k obsluze 
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- 2x originál klíče od vozidla 
(dále jen „vozidlo“) 

 
Další údaje, jakož i stav příslušenství jsou uvedeny v předávacím protokolu tohoto 
vozidla, který se po jeho podepsání stane přílohou č. 1 této smlouvy.  

  
2. Předmětem této smlouvy je prodej a koupě vozidla. Prodávající se zavazuje, že 

kupujícímu odevzdá vozidlo společně s jeho součástmi a příslušenstvím a umožní 
kupujícímu nabýt k němu vlastnické právo, to vše za podmínek sjednaných v této 
smlouvě. Kupující se zavazuje, že vozidlo převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.  

 
Čl. III. 

Kupní cena a platební podmínky 
  

1. Kupní cena je představována nejvyšší nabídkou, kterou učinil kupující v rámci 
výběrového řízení a činí………………….Kč včetně DPH (slovy:…………………..korun 
českých) včetně DPH (výše a dále jen „kupní cena“). 

 
2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena bezhotovostní platbou na účet prodávajícího 

uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 10 dnů od dne účinnosti této smlouvy. 

 
3. Prodávající se zavazuje do 15 dnů ode dne přijetí platby vystavit kupujícímu fakturu (daňový 

doklad) na přijatou úplatu. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu 
předávacího protokolu. Na faktuře (daňovém dokladu) bude započítána uhrazená kupní 
cena uvedená v odstavci 1 tohoto článku. 

 
Čl. IV. 

Prohlášení prodávajícího 
 

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

 
2. Prodávající se zavazuje po úplném uhrazení kupní ceny podle čl. III této smlouvy předat 

vozidlo kupujícímu, a to spolu s veškerými součástmi, příslušenstvím a rovněž s 
veškerými doklady vymezenými touto smlouvou. 

 
Čl. V. 

Prohlášení kupujícího 
 

1. Kupující se podpisem této smlouvy zavazuje vozidla společně s jeho součástmi a 
příslušenstvím převzít. 

  
2. Kupující kupuje vozidlo tak, jak stojí a leží a je srozuměn se skutečností, že kupuje věc 

již užívanou a opotřebenou. Prodávající neposkytuje na vozidlo žádnou záruku. Kupující 
tímto prohlašuje, že je důkladně obeznámen s technickým stavem a opotřebením 
prodávaného vozidla a že byl upozorněn na všechny závady, které jsou prodávajícímu 
známy. 

 

3. Kupující se zavazuje do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne předání vozidla podat 
žádost o zápis změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel, a to na základě plné 
moci vystavené prodávajícím. Kupující se zavazuje o provedení tohoto zápisu 
vyrozumět prodávajícího zasláním kopie nebo scanu technického průkazu vozidla. 
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4. Kupující je rovněž povinen uhradit správní poplatek za přihlášení vozidla na nového 
vlastníka ve výši dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. VI. 

Ostatní ujednání 
 

1. Předání a převzetí vozidla se uskuteční po uhrazení kupní ceny, a to na základě 
samostatného písemného předávacího protokolu. Předávací protokol podepíše kupující 
a příslušný zaměstnanec prodávajícího a bude připojen k této smlouvě jako její přílohy 
č. 1. 

 
2. Vlastnické právo k vozidlu i nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího po 

uhrazení kupní ceny vozidla a po jeho převzetí.  
 
3. Nezaplatí-li kupující kupní cenu prodávajícímu do 1 měsíce ode dne účinnosti této 

smlouvy, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
  

Čl. VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem důkladně přečetly a že s jejím 

obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.  
  
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami.  
 
3. V případě, že smlouva bude podléhat zveřejnění v registru smluv dle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, 
nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

  
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom stejnopisu. 
  
5. Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník. 
 

Přílohy: č. 1 – Předávací protokol vozidla  
 
  

Za prodávajícího: 
 

V Praze, dne …………… 

 Za kupujícího: 
 

V Praze, dne …………… 

 
 

 

Tomáš Hebelka, MSc 
generální ředitel 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní 

podnik 

  
 

 

 

   

 


