
Příloha č. 3  
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely: 
 
Domažlické městské lesy spol. s r.o.,  
IČ: 26322994, 
sídlo: Tyršova 611, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice, 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 13472, 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu 280965797/0300, 
zastoupená Ing. Josefem Forstem, jednatelem 

      jakožto prodávající na straně jedné 
 

a  
v případě fyzické osoby, nepodnikající: 
…………………... (jméno a příjmení), nar. …………………, rodné číslo …………………., bytem 
…………………………………………………………………………………... 
 
v případě právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající: 
……………………………….. (název společnosti) 
IČ: ………………….. 
sídlo: …………………………….  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……………….. pod sp. zn. …………… 
zastoupená ……………….., …………………………  
 
jakožto kupující na straně druhé 

 
tuto 

kupní smlouvu 
 

I. 
Úvodní ustanovení a předmět koupě 

Prodávající je ke dni uzavření této smlouvy vlastníkem nákladního automobilu značky NISSAN 
NAVARA, RZ: 8P1 6642, identifikační číslo vozidla (VIN): VSKCVND40U0563422, datum první 
registrace vozidla: 13.11.2014 (dále jen „předmět koupě“). 
 

II. 
Předmět smlouvy, kupní cena 

1. Prodávající touto smlouvu prodává kupujícímu předmět koupě a převádí na něj vlastnické 
právo k předmětu koupě za kupní cenu ve výši ………………. Kč, kupující předmět koupě za 
tuto kupní cenu do svého vlastnictví přijímá. K výše sjednané kupní ceně bude připočtena 
DPH ve výši dle platných právních předpisů. 

2. Sjednaná kupní cena byla kupujícím uhrazena před uzavřením této smlouvy na účet 
prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, což prodávající potvrzuje. 

 
III. 

Prohlášení a ujednání smluvních stran  
1. Prodávající upozorňuje kupujícího na skutečnost, že předmětem koupě je vozidlo 



opotřebené, jeho opotřebení však odpovídá datu jejich pořízení, způsobu a době 
používání.  

2. Kupující prohlašuje, že je mu znám faktický stav předmětu koupě, se kterým se seznámil 
před uzavřením této smlouvy. Kupujícímu je známo, že vozidlo tvořící předmět koupě je 
opotřebené, přičemž jeho opotřebení odpovídá podle dohody smluvních stran datu jejich 
pořízení, způsobu a době používání. 

3. Kupující kupuje předmět koupě ve stavu, v jakém se tento nachází, pročež smluvní strany 
sjednávají vyloučení odpovědnosti prodávajícího za vady předmětu koupě, resp. kupující 
se touto smlouvou vzdává všech práv z vadného plnění prodávajícího. 

4. Smluvní strany sjednávají, že prodávající je povinen předmět koupě včetně k němu 
náležející dokumentace (zejména technický průkaz, osvědčení o technickém průkazu, 
doklad o pojištění apod.) předat kupujícímu do 10 pracovních dní ode dne uzavření této 
smlouvy.  

5. Smluvní strany sjednávají, že změnu zápisu v osobě vlastníka předmětu koupě v registru 
silničních vozidel (jako vlastník bude zapsán kupující) zajistí kupující, k čemuž mu 
prodávající udělil samostatnou plnou moc. Kupující uhradí náklady na provedení změny 
v osobě vlastníka předmětu koupě v registru silničních vozidel.  

 
IV. 

Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení 
1. V případě, že jedno nebo více této smlouvy bude považováno za neplatné, nezákonné 

nebo nevynutitelné, nebude se taková neplatnost, nezákonnost nebo nevynutitelnost 
dotýkat jejich ostatních ustanovení, která budou vykládána tak, jako kdyby neplatná, 
nezákonná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala, a tak, aby byl zachován jejich 
smysl a principy. V takovém případě se smluvní strany zavazují v rámci jejich právního 
vztahu vadné ustanovení neodkladně nahradit ustanovením platným a vynutitelným, a to 
tak, aby byl co nejlépe zachován smysl a význam původního ustanovení. 

2. Prodávající souhlasí s tím, aby kupující uveřejnil tuto smlouvu včetně všech příloh, a to i 
způsobem umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím internetu). Prodávající uděluje 
tento souhlas zejména pro situaci, kdy povinnost zveřejnit smlouvu vyplývá kupujícímu 
z platných právních předpisů (zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). Prodávající prohlašuje, že tato smlouva ani 
žádná z jejích příloh neobsahuje žádnou skutečnost, kterou by chránil jako své obchodní 
tajemství, ani jiné informace, které vyžadují zvláštní způsob ochrany. Toto ujednání platí i 
pro případné změny (dodatky) této smlouvy. 

3. Tato smlouva byla sepsána ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních 
stran. 

 
Domažlice        
 
 
 
..................................................    .................................................. 
Domažlické městské lesy spol. s r. o.      
Ing. Josef Forst, jednatel          
 


