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KUPNÍ SMLOUVA
NÁVRH
uzavřená podle ustanovení §409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,
v platném znění.
I.
Smluvní strany
Prodávající:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: …………………. , č.ú. …………………………..
Zapsán v obchodním rejstříku …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Zastoupený:

Kupující:
Mateřská škola,základní škola a střední škola pro sluchově postižené
Vsetínská454
757 14 Valašské Meziříčí
IČ: 00843598
DIČ : CZ00843598
bankovní spojení: KB Valašské Meziříčí, č.ú. 94-2551680267/0100
Zastoupený: ředitelem Mgr. Antonínem Lieblem
II.
Předmět smlouvy a cena dodávky
1. Předmětem této smlouvy je nákup nového automobilu značky……………………….
………………………………., který je schopen provozu v souladu s příslušnými
platnými předpisy a normami, včetně předání návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce a
zaškolení.
2. Celková cena za automobil bez DPH je………Kč, celková výše DPH 19% je……...Kč
a celková cena za automobil s DPH je ………..Kč ( slovy:…………………………………..)
3. Bližší specifikace předmětu smlouvy a ceny je obsažena v cenové nabídce
prodávajícího, která je nedílnou součástí této smlouvy, jako její Příloha č. 1.
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4. Na základě této kupní smlouvy se prodávající zavazuje prodat kupujícímu výše
uvedený automobil, za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy a
kupující se zavazuje tento automobil převzít a zaplatit kupní cenu, na základě dohodnutých
podmínek.
5. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění bude:…………………………………..
III.
Platební podmínky a vlastnické právo
1. Prodávající má právo vystavit kupujícímu daňový doklad – fakturu až po předání
předmětu smlouvy a po zaškolení.
2. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat
předepsané náležitosti daňového dokladu, je kupující oprávněn ji zaslat ve lhůtě splatnosti
zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti
počíná běžet znovu od opětovaného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
3. Faktura je splatná do 15 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.
4. Kupující se zavazuje provést úhradu kupní ceny na číslo bankovního účtu, které bude
uvedeno na faktuře.
5. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího dnem zaplacení kupní
ceny.
6. Riziko odpovědnosti za škodu vzniklou na předmětu smlouvy přechází z prodávajícího
na kupujícího okamžikem, kdy kupující písemně potvrdí v místě plnění převzetí předmětu
kupní smlouvy.
7. Prodávající se zavazuje na základě objednávky kupujícího, která je nedílnou součástí
této smlouvy jako její Příloha č. 2, uskutečnit předání automobilu do 3. 9. 2009.
8. Automobil bude protokolárně předán na místě stanoveném v článku II. Odst. 5 této
smlouvy. Kupující potvrdí svým podpisem protokol o převzetí automobilu.
9. Kupující se zavazuje převzít automobil do 7 dnů ode dne doručení výzvy k převzetí, po
uplynutí této lhůty je s převzetím v prodlení.
10. Při předání automobilu jej prodávající kupujícímu předvede v silničním provozu, čímž
prokáže bezchybnost, kompletnost a způsobilost automobilu k provozu. Současně prodávající
provede průkazné zaškolení kupujícím určených pracovníků pro obsluhu a údržbu vozidla, a
to zdarma.
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IV.
Záruční a servisní podmínky
Záruční a servisní podmínky se řídí podmínkami vydanými výrobcem či importérem
uvedenými v servisní dokumentaci k vozidlu.
V.
Průvodní doklady
Spolu s automobilem předá prodávající kupujícímu:
- návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce, a to včetně příslušenství
- další doklady nutné k provozu vozidla na pozemních komunikacích
- servisní knížku

VI.
Sankce
1. Kupující má právo požadovat na prodávajícím při nedodržení termínu předání předmětu
smlouvy smluvní pokutu, a to ve výši 0,05% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den
prodlení.
2. Prodávající má právo požadovat na kupujícím při nedodržení termínu splatnosti faktury
úrok z prodlení, a to ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.
VII.
Závěrečná ustanovení
1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto kupní smlouvou podrobně seznámily a při
uzavírání smlouvy nejednaly v tísni.
2.Tato kupní smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smlouva obsahuje 3 strany textu + 2 přílohy a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech,
z nichž kupující obdrží tři vyhotovení a prodávající jedno.
4. Smlouvu lze změnit pouze formou písemného a oběma stranami podepsaného dodatku.

Ve
Prodávající:

Kupující:

